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PREDSLOV 

 

Verejné zdravotníctvo vo svojej práci odráža dynamický vývoj ľudskej spoločnosti, 

vo všetkých svojich aspektoch. Ich zmeny ovplyvňujú mieru dôležitosti jednotlivých 

problémov súvisiacich so zdravím ľudí, ich celospoločenské dopady, ako aj priority 

prevencie a podpory zdravia. Pre ich komplexné poznanie je potrebný multidisciplinárny 

prístup, ktorý integruje okrem zdravotníckych resp. medicínskych aj ostatné prírodne a 

spoločenské vedy napr. ekológiu, klimatológiu, psychológiu, sociológiu, ekonómiu, 

politológiu a iné. Preto je problematika verejného zdravotníctva veľmi široká a zahŕňa 

široké spektrum ponímania problémov. 

Mnohé z významných faktorov súvisiacich so zdravím populácie majú lokálny 

a dočasný charakter. Preto nemožno vždy bez výhrad aplikovať výsledky veľkých 

medzinárodných štúdií a je potrebné zohľadňovať špecifické situácie danej komunity. 

Z toho vyplýva význam vlastných vedeckých a odborných prác, ktoré však vzhľadom na 

pohľad na daný problém z lokálneho kontextu sa len zriedka publikujú v medzinárodne 

etablovaných časopisoch. Predkladaný zborník poskytuje platformu najmä pre práce 

takéhoto charakteru, ktoré môžu poskytnúť východiskovú bázu pre účinné intervenčné 

opatrenia. Zborník prináša príspevky pochádzajúce jednak z  „terénu“, ako aj 

akademického prostredia. Takáto syntéza teórie a praxe zvyšuje pridanú hodnotu 

jednotlivých príspevkov a ich význam pre podporu zdravia a prevenciu ochorení u nás. 
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UŽÍVANIE TABAKU U ŠKOLSKEJ MLÁDEŽE NA SLOVENSKU - VÝVOJ 

SITUÁCIE V OBDOBÍ 2002-2011 

 

T. Baška1, M. Novák1, R. Ochaba2,3 

1Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin 
2Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava 

3Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava 

 

Abstrakt 

Úvod: Analýza vybraných indikátorov užívania tabaku u školskej mládeže na 

Slovensku v období rokov 2002 až 2011, získaných pomocou prieskumov Global Youth 

Tobacco Survey (GYTS). 

Materiál a metodika: GYTS je školský dotazníkový prieskum vykonávaný na 

reprezentatívnej vzorke v cieľovej skupine 13-15 ročných adolescentov. Na Slovensku sa 

realizovali prieskumy v rokoch 2002, 2007 a 2011 na vzorkách 4 594, 4 696 a 4 504 

respondentov. 

Výsledky: 59,8% žiakov uviedlo osobné skúsenosti s fajčením a 23,5% priznávalo 

fajčenie cigariet v súčasnosti (jeden a viac dní počas uplynulých 30 dní), pričom nedošlo 

k významným zmenám v priebehu sledovaného obdobia. V rokoch 2007 a 2011 stúpla 

prevalencia fajčenia vodnej fajky z 4,8% na 12,7% bez výrazných rozdielov medzi 

pohlaviami. 25,5% tých respondentov, ktorí ešte nefajčili, bolo susceptibilných začať 

fajčiť. 

Závery: Užívanie tabaku je u školskej mládeže na Slovensku rozšírené, pričom je 

potrebné sa v rámci preventívnych opatrení zameriavať na možný nárast fajčenia dievčat 

a žien. Pozornosť si zasluhuje rozširovanie exotických foriem užívania tabaku, najmä 

vodnej fajky. 

 

Úvod 

Užívanie tabaku predstavuje jednu z najvýznamnejších preventabilných príčin 

predčasnej straty zdravia (6). Na Slovensku sa fajčenie podieľa 13,2% na predčasnej strate 

zdravia (vyjadrenej pomocou indexu Disability Adjusted Life Years) a zodpovedá za 

19,2% všetkých úmrtí (4). Stredná dĺžka života fajčiarov sa u nás skracuje v priemere o 16 

rokov (3). 

Osobitnú problematiku predstavuje užívanie tabaku v detskej a adolescentnej 

populácii. Okrem jeho priameho negatívneho vplyvu na vyvíjajúci sa organizmus možno 

hodnotiť jeho špecifický význam v tejto vekovej skupine z dvoch aspektov: 

 Väčšina fajčiarov začína fajčiť počas adolescencie. Ak sa podarí zabrániť fajčiarskemu 

návyku v tomto období, neskôr je už len malá pravdepodobnosť jeho vzniku. Okrem 

toho, čím skôr sa fajčiarsky návyk vytvára, tým je riziko silnej nikotínovej závislosti v 

dospelosti vyššie, čo vedie k dlhodobému fajčeniu a jeho zdravotným následkom na 

organizmus. 

 Na základe epidemiologických údajov o fajčení detí a adolescentov možno odhadnúť 

prevalenciu fajčenia dospelej populácie v budúcnosti, jej charakteristiky ako aj rozsah 

zdravotných vplyvov. 

Preto patrí monitorovanie užívania tabaku a faktorov s ním súvisiacim k základným 

oblastiam aktivít kontroly tabaku. Prostredníctvom valídnych a reprezentatívnych dát 

možno hodnotiť epidemiologickú situáciu v medzinárodnom kontexte a opakovanými 
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prieskumami identifikovať dlhodobé trendy. Tieto zistenia majú kľúčový význam pre 

navrhovanie a plánovanie preventívnych opatrení ako aj pre hodnotenie účinnosti 

vykonaných intervencií. 

Príspevok analyzuje vybrané indikátory užívania tabaku u školskej mládeže na 

Slovensku v období rokov 2002 až 2011, ktoré sa získali pomocou prieskumov Global 

Youth Tobacco Survey (GYTS) v rámci programu Svetovej zdravotníckej organizácie 

Global Tobacco Surveillance System (GTSS). 

 

Materiál a metodika 

GYTS je školský dotazníkový anonymný prieskum, ktorý sa vykonal v ročníkoch s 

dominanciou 13-15 ročných detí (5). Na Slovensku tomu zodpovedá 7.-9. ročník 

základných škôl a tercia až kvinta v rámci osemročných gymnázií. 

Vzorky sa zostavujú metódou dvojfázového výberu. V prvej fáze sa náhodným 

výberom s pravdepodobnosťou proporčnou veľkosti vybral z databázy všetkých škôl na 

Slovensku súbor 60 škôl. V druhej fáze sa na základe stanoveného kľúča vybrali 

systematickým výberom triedy, v ktorých sa vykonal zber dát. Žiaci boli poučení o 

význame a účele prieskumu, spôsobu vypĺňania odpoveďového hárku a boli ubezpečení o 

anonymite a dobrovoľnosti prieskumu. Dotazník pozostáva z 88 uzavretých otázok. 

Prvý prieskum GYTS na Slovensku sa vykonal na prelome rokov 2002 a 2003. Na 

úrovni škôl bola responzibilita 98,3%, na úrovni žiakov 87,4% a celková responzibilita 

bola 85,9%. Vzorka pozostávala zo 4 594 respondentov. 

Druhý prieskum sa vykonal na jar 2007. Responzibilita na úrovni škôl bola 100%, 

na úrovni žiakov, ako aj celková responzibilita bola 86,1%. Vzorka pozostávala zo 4 696 

respondentov. 

Tretí prieskum sa vykonal na jar 2011. Responzibilita na úrovni škôl bola 100%, na 

úrovni žiakov, ako aj celková responzibilita bola 81,8%. Vzorka pozostávala zo 4 504 

respondentov. 

Do analýzy sa zahrnuli len respondenti vo veku 13 až 15 rokov z dôvodu 

minimalizovania možného skreslenia spôsobeného odlišnou vekovou štruktúrou súborov. 

Analýza dát sa vykonala pomocou programu SUDAAN a EPI-INFO. U každého 

respondenta sa vypočítal faktor váženia na zohľadnenie responzibility a odchýlok v 

pravdepodobnosti výberu na všetkých stupňoch. Všetky výsledky sú vyjadrené v 

percentuálnych hodnotách s intervalmi spoľahlivosti 95% vypočítanými s použitím 

príslušných faktorov váženia. Hodnotenie rozdielov sa vykonávalo na hladine štatistickej 

významnosti p=0,05 prostredníctvom porovnávania intervalov spoľahlivosti: rozdiel sa 

hodnotil ako štatisticky významný keď nedošlo k prekrývaniu intervalov spoľahlivosti. 

 

Výsledky 

Na Slovensku má približne 6 z 10 žiakov osobnú skúsenosť s fajčením, pričom 

v porovnaní s rokom 2002 poklesol ich výskyt (zo 66,5% na 59,8%). Kým v rokoch 2002 

a 2007 v skúsenostiach s fajčením dominovali chlapci, v roku 2011 sa rozdiely medzi 

pohlaviami vytratili (Tab 1-a). Zo žiakov asi jedna pätina prvý raz fajčila vo veku menej 

ako 10 rokov, pričom po roku 2007 došlo k nápadnému poklesu, zachovala sa však 

relatívna prevaha chlapcov (Tab. 1-b). Súčasné fajčenie uvádza menej ako jedna štvrtina 

žiakov, s malými rozdielmi medzi chlapcami a dievčatami, pričom k štatisticky 

významným zmenám nedošlo ani v priebehu sledovaného obdobia (Tab. 1-c). Výskyt 

súčasného užívania iných tabakových výrobkov stúpol významnou mierou po roku 2007 (z 

12,9% na 18,4%), pričom nie sú zrejmé výrazné rozdiely medzi pohlaviami (Tab. 1-d). 

Kým výskyt fajčenia cigár sa v priebehu daného obdobia nezmenil významne a pri 

poslednom prieskume ho uviedla menej ako jedna desatina žiakov (Tab. 1-e), medzi rokmi 
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2007 a 20111 sa používanie vodnej fajky takmer strojnásobilo (z 4,8% na 12,7%) a to 

približne rovnako u chlapcov a dievčat (Tab. 1-f). Približne jedna pätina respondentov, 

ktorí ešte nikdy nefajčili, vyjadrila susceptibilitu začať fajčiť (pozitívne odpovede na 

otázku, či by prijali ponúkanú cigaretu a/alebo či predpokladajú, že začnú v priebehu 

nasledujúceho roka fajčiť). V priebehu sledovaného obdobia nedošlo k významným 

zmenám (Tab. 1g). 

 

Tab. 1. Užívanie tabaku u školskej mládeže na Slovensku vo veku 13 až 15 rokov. 

Výsledky prieskumov Global Youth Tobacco Survey v rokoch 2002, 2007 a 2011 

  2002 2007 2011 

a) Už niekedy fajčili 

Spolu 66.5 (64.1 - 68.8) 64.4 (61.5 - 67.2) 59.8 (56.1 – 63.4) 
Chlapci 72.0 (69.3 - 74.5) 68.7 (65.4 - 71.9) 62.0 (58.0 – 65.9) 
Dievčatá 60.8 (57.6 - 64.0) 60.2 (56.4 - 63.8) 56.8 (52.1 – 61.3) 

b) Prvý raz fajčili vo 

veku menej ako 10 

rokov (z tých čo už 

niekedy fajčili) 

Spolu 28.8 (25.9 - 31.8) 28.8 (26.4 - 31.2) 19.9 (17.6 – 22.4) 
Chlapci 35.1 (31.5 - 38.8) 34.9 (31.5 - 38.5) 24.6 (21.6 – 27.9) 
Dievčatá 21.1 (17.8 - 24.9) 21.8 (19.1 - 24.8) 13.4 (10.5 – 16.8) 

c) Súčasní* fajčiari 

cigariet 

Spolu 26.4 (24.3 - 28.7) 25.0 (22.6 - 27.6) 23.5 (20.5 – 26.7) 
Chlapci 28.1 (25.1 - 31.4) 26.5 (23.2 - 29.9) 23.2 (19.9 – 26.8) 
Dievčatá 24.3 (22.0 - 26.8) 23.4 (20.7 - 26.4) 23.0 (19.1 – 27.4) 

d) Súčasní užívatelia 

iných tabakových 

výrobkov* 

Spolu 13.1 (11.6 - 14.7) 12.9 (11.6 - 14.4) 18.4 (16.0 – 21.0) 
Chlapci 14.7 (12.4 - 17.5) 15.1 (13.5 - 16.9) 19.5 (16.4 – 22.9) 
Dievčatá 11.2 (9.6 - 13.0) 10.6 (9.1 - 12.3) 16.1 (13.7 – 18.8) 

e) Súčasní užívatelia 

cigár alebo cigariek* 

Spolu 11.9 (10.5 – 13.5) 10.2 (9.0 – 11.5) 8,7 (7,1 – 10,6) 
Chlapci 13.0 (10.8 – 13.5) 11.3 (9.9 – 12.9) 9,2 (7,4 – 11,4) 
Dievčatá 10.5 (9.0 – 12.2) 8.9 (7.5 – 10.6) 7,8 (6,0 – 10,1) 

f) Súčasní užívatelia 

vodnej fajky* 

Spolu - 4.8 (3.9-5.9) 12.7 (10.3 – 15.1) 
Chlapci - 6.4 (5.3-7.6) 13.8 (10.8 – 16.8) 
Dievčatá - 3.0 (2.0-4.4) 10.5 (8.2 – 12.8) 

g) Nikdy nefajčili a sú 

susceptibilní začať 

fajčiť v nasledujúcom 

rok 

Spolu 24.7 (21.2 - 28.5) 24.5 (21.4 - 27.9) 25.5 (23.3 – 28.0) 
Chlapci 21.5 (17.4 - 26.3) 17.7 (14.6 - 21.4) 22.9 (20.0 – 26.1) 
Dievčatá 26.4 (21.7 - 31.8) 29.5 (24.8 - 34.6) 27.6 (24.2 – 31.2) 

*súčasné užívanie sa definuje ako užívanie jeden a viac dní počas uplynulých 30 dní  

 

Diskusia a závery 

Užívanie tabaku je na Slovensku u školskej mládeže veľmi rozšírené. Napriek 

určitému poklesu výskytu tých, čo už niekedy fajčili, po roku 2007 nemožno situáciu 

považovať za priaznivú vzhľadom na to, že ostatné indikátory užívania tabaku nejavia 

klesajúci trend. Okrem toho výsledky naznačujú vyrovnávanie rozdielov medzi 

pohlaviami, čo poukazuje na to, že v budúcnosti sa tradičná dominancia fajčenia mužov 

vytratí. Tomuto nasvedčuje tiež rovnaký výskyt susceptibilných dievčat a chlapcov. 

Zistenia ďalej (asi jedna štvrtina respondentov susceptibilných fajčiť v budúcnosti) 

poukazujú na to, že nemožno očakávať výraznejší pokles prevalencie fajčenia v budúcnosti 

(2). 

Celkový nárast užívania iných tabakových produktov po roku 2007, ktorý si 

zasluhuje oprávnenú pozornosť, ide zrejme na vrub rozšíreniu fajčenia vodnej fajky. Toto 

zistenie podporuje predpoklad postupného rozširovaniu exotických foriem užívania tabaku 

aj v krajinách, kde tradične dominuje fajčenie cigariet (1). Spôsobuje ho rozširovanie 

cestovného ruchu, ale aj presúvanie aktivít výrobcov a distribútorov tabakových výrobkov 

                                                           
1 V roku 2002 nebola v slovenskej verzii dotazníka zaradená otázka o fajčení vodnej fajky. 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

14 
 

do oblastí, ktoré sú mimo hlavných intervencií kontroly tabaku a aj percepcia rizík 

vyplývajúcich z ich užívania je u obyvateľstva pomerne nízka. 

Fajčenie tabaku zostáva na Slovensku stále významným verejnozdravotníckym 

problémom. V rámci vykonávaných intervencií je potrebné zameriavať pozornosť na 

fajčenie dievčat a žien s ohľadom na ich špecifické aspekty, nakoľko možno predpokladať 

jeho nárast a následne s ním aj príslušné spoločensko-zdravotné dopady. Okrem fajčenia 

cigariet treba pozornosť zameriavať aj na nové exotické formy užívania tabaku, najmä 

vodné fajky. Je dôležité, aby na ich rozširovanie reagovali príslušné legislatívne opatrenia, 

ako aj iné spôsoby intervencie, najmä v oblasti informovanosti a edukácie. 
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VYBRATÉ PARAMETRE VYŠETRENÍ A PORADENSTVO U KLIENTOV 

PORADNE ZDRAVIA V REGIÓNE LIPTOVA 

 

Ľ. Benková, M. Švandová 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

 

Abstrakt 

Úvod: Chronické ochorenia sú najčastejšou príčinou negatívnych zmien 

zdravotného stavu obyvateľov SR. Rizikové faktory spôsobu života sú známe a 

preventabilné. Cieľom príspevku je poukázať na výskyt vybratých rizikových faktorov 

chronických ochorení a následné poradenstvo u klientov Poradne zdravia Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši za roky 2007 - 2011. 

Materiál a metodika: Súbor vyšetrených osôb tvorilo 2 449 klientov Poradne 

zdravia. Prieskum rizikových biologických faktorov u dospelej populácie v regióne 

Liptova bol realizovaný  podľa návodov pre CINDI program (5).  

Výsledky: Zvýšené hodnoty aterogénneho  indexu boli zistené u 32 % mužov 

a    20 % žien, triglyceridov u 18 % osôb, nízke hodnoty HDL boli zistené u 35 % mužov 

a    26 % žien, hodnoty tlaku krvi systolického v oblasti hypertenzie boli zistené u 28 % 

osôb, hodnoty tlaku krvi diastolického v oblasti hypertenzie boli namerané u 21 % osôb, 

prevalencia obezity podľa indexu WHR bola u 47 % mužov a 40 % žien, fajčilo 17 % 

osôb.  

Záver: U žien je štatisticky významne nižší percentuálny výskyt  vyšetrených  

rizikových  hodnôt.  

Kľúčové slová: klienti Poradne zdravia, aterogénny index, rizikové faktory, spôsob 

života. 

 

Úvod 

Jedným z cieľov Poradní zdravia je ovplyvňovať hodnoty  rizikových  faktorov 

spôsobu života, ktoré významne podmieňujú vznik a vývoj chronických ochorení. 

Chronické ochorenia sú najčastejšou príčinou negatívnych zmien zdravotného stavu 

obyvateľov SR (8). Rizikové faktory spôsobu života (nesprávna výživa, nedostatočná 

pohybová aktivita, stres, fajčenie a nadmerné užívanie alkoholu) sú známe a preventabilné.  

 Päť vedúcich rizík (vysoké BMI, nízky príjem zeleniny a ovocia, fyzická 

inaktivita, fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu) je zodpovedných za 30 % úmrtí na 

rakovinu. Osem rizikových faktorov (nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie, zvýšený 

tlak krvi, vysoké BMI, zvýšený cholesterol, zvýšená glukóza, nízky príjem zeleniny 

a ovocia a fyzická inaktivita) je zodpovedných za 61% úmrtí na kardiovaskulárne choroby 

(16). Na zvyšovaní zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu Liptova v oblasti 

kľúčových determinantov zdravia ako je výživa, fyzická aktivita, tabak a alkohol sa 

podieľajú Pracovníci Poradne zdravia RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva. Všeobecné poradenstvo 

pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, 

nádorových a iných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácii 

zrozumiteľnou formou o zásadách správneho spôsobu života a motivácie k pozitívnym 

zmenám pri predchádzaní chronickým ochoreniam (6). Špecializované poradenstvo je 

poskytované v troch poradniach: poradňa zdravej výživy, poradňa optimalizácie pohybovej 

aktivity a poradňa odvykania od fajčenia. 

  V príspevku sú prezentované výsledky sledovania vybratých vyšetrovaných 

parametrov v rámci Poradne zdravia. Cieľom príspevku je poukázať na nepriaznivé 
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výsledky výskytu rizikových faktorov chronických ochorení (hypertenzia, hyperlipidémia, 

obezita, fajčenie) u klientov Poradne zdravia RÚVZ v Liptovskom Mikuláši za roky 2007 

– 2011. Vyšetrenia boli realizované prevažne formou výjazdov na pracoviská  úradov, škôl, 

hypermarketov a pod. 

 

Materiál a metodika 

Metódou náhodného výberu bola určená  vzorka dospelej  populácie okresov 

Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Prieskum rizikových biologických faktorov u dospelej 

populácie v regióne Liptova bol realizovaný  podľa návodov pre CINDI program (5). 

Súbor vyšetrených osôb tvorilo 2 449 klientov, z čoho bolo 1 721 žien (70 %) a 728 mužov 

(30 %). Najpočetnejšie zastúpenie osôb bolo vo vekovej kategórii 25-54 rokov (68 %) 

vyšetrených, prevažne so stredoškolským vzdelaním (48 %). Na porovnanie žien a mužov 

v hore uvedených znakoch sme použili chí-kvadrát test v kontingenčných tabuľkách. 

Všetky testy sme robili na hladine významnosti α = 0,05. Pracovali sme vo voľne 

šíriteľnom softvéri EpiInfo Version 6.  

 

Výsledky  

Výsledky prieskumu ukazujú na výskyt rizikových hodnôt u návštevníkov Poradne 

zdravia v regióne Liptova: 

Aterogénny index (CHOL/HDL) 

Zvýšené hodnoty  aterogénneho  indexu (CHOL/HDL) boli zistené u 32 % mužov 

a 20 % žien v regióne Liptova (tab.1). Muži mali v porovnaní so ženami štatisticky 

významne častejšie rizikové hodnoty aterogénneho indexu (p<0,001). 

  

Tab. 1:  Aterogénny index (TCHOL/HDL)  
Hodnoty 

(mmol/l) 

Normálna ≤ 4 Riziková > 4 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži (n=712) 485 68 227 32 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Normálna ≤ 3,5 Riziková > 3,5 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ženy (n=1 711) 1371 80 340 20 

 

HDL cholesterol 

Nízke hodnoty HDL cholesterolu u mužov (< 1,0 mmol/l) a žien (< 1,2 mmol/l) 

boli zistené u 35 % mužov a 26 % žien (tab.2). Hodnoty blízke optimálnej hodnote sa 

vyskytli u 33 % mužov a 25 % žien v súbore klientov Poradne zdravia. Muži mali 

v porovnaní so ženami štatisticky významne častejšie nízke hodnoty HDL (p<0,001). 

 

Tab. 2: HDL cholesterol 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Nízka < 1,0 Blízka optimálnej 1,0-1,4 Optimálna > 1,4 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži (n=727) 255 35 238 33 234 32 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Nízka < 1,2 Blízka optimálnej 1,2-1,6 Optimálna > 1,6 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ženy (n=1714) 445 26 423 25 846 49 

 

Aterogénny index 2 - TG/HDL 

Rizikové hodnoty aterogénneho indexu 2 (TG/HDL ≥ 1,0) boli namerané u 47 % 

mužov a u 24 % žien v súbore klientov (tab.3). Každý tretí návštevník našej Poradne nemal 

hodnoty AI 2 v norme. Muži mali v porovnaní so ženami  štatisticky významne častejšie 
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kritické hodnoty aterogénneho indexu 2 (p<0,001). 

 

Tab. č. 3:  Aterogénny index 2 (TG/HDL)  
Hodnoty 

(mmol/l) 

Kritická ≥ 1,0 

abs. rel. (%) 

Muži (n=717) 335 47 

Ženy (n=1707) 404 24 

Spolu (n=2424) 739 30 

 

Triglyceridy 

Zvýšené hodnoty triglyceridov (≥ 2,0 mmol/l) boli zistené u 18 % všetkých 

návštevníkov Poradne zdravia (25 % u mužov a 15% u žien) (tab.4).  Muži mali 

v porovnaní so ženami štatisticky významne častejšie zvýšené hodnoty triglyceridov 

(p<0,001). 

 

Tab. č. 4:  Triglyceridy   
Hodnoty 

(mmol/l) 

Normálna < 2,0 Hranične zvýšená 2,0-3,0 Vysoká > 3,0-5,5 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži (n=717) 539 75 119 17 59 8 

Ženy (n=1707) 1453 85 209 12 45 3 

Spolu (n=2424) 1992 82 328 14 104 4 

 

Poradenstvo pri znižovaní vybratých  rizikových hodnôt u klientov Poradne zdravia 

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši. 

Index WHR (pás/boky)   

V súbore klientov Poradne zdravia boli zistené rizikové hodnoty WHR (u mužov    

> 0,9 a žien > 0,8) u 47 % mužov a 40 % žien (tab.6). Muži mali v porovnaní so ženami 

štatisticky významne častejšie rizikové hodnoty WHR (p=0,001). 

 

Tab. č. 6:  Index WHR (pás/boky)   
Hodnoty 

(mmol/l) 

Norma ≤ 0,9 Riziková > 0,9 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Muži (n=682) 360 53 322 47 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Norma ≤ 0,8 Riziková > 0,8 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ženy (n=1643) 990 60 653 40 

 

Rizikový faktor  – hypertenzia  

Vysoký tlak krvi je prvým z trojice hlavných rizikových faktorov aterosklerózy. 

Hodnoty sTK ≥140 mmHg boli zistené u 28 % návštevníkov Poradne, z toho u 42 % 

mužov a 22 % žien. Muži mali v porovnaní so ženami štatisticky významne vyššie hodnoty 

systolického krvného tlaku (p<0,001). 

 Zvýšené hodnoty diastolického tlaku krvi (nad 90 mmHg)  boli namerané u 21 % 

osôb – z toho 30 % u mužov a  17 % u žien. Muži mali v porovnaní so ženami štatisticky 

významne vyššie hodnoty diastolického krvného tlaku (p<0,001). 

 

Rizikový faktor fajčenie 

V súbore klientov fajčili viac muži – 21 % ako ženy – 15 %.  
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Tab. č. 7: Krvný tlak     

TK systolický 

(mmHg) 

Muži (n=727) Ženy (n=1713) Spolu (n=2440) 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

< 120 94 13 659 38,5 753 30,9 

120 – 129 150 20,6 374 21,8 524 21,5 

130 – 139 175 24 301 17,6 476 19,5 

140 – 159 218 30 262 15,3 480 19,7 

160 – 179 63 8,7 82 4,8 145 5,9 

≥ 180 27 3,7 35 2 62 2,5 

TK diastolický 

(mmHg)           

Muži (n=726) Ženy (n=1713) Spolu (n=2439) 

abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

< 80 261 35,9 919 53,7 1180 48,4 

80 – 84 125 17,2 288 16,8 413 16,9 

85 – 89 127 17,5 215 12,55 342 14 

90 – 99 148 20,4 215 12,55 363 14,9 

100 – 109 49 6,8 55 3,2 104 4,3 

≥ 110 16 2,2 21 1,2 37 1,5 

 

 

Diskusia 

Poradňa  zdravej výživy  

K vstupným informáciám klientom so zvýšenými hodnotami vyššie uvedených 

parametrov patria možnosti v stravovaní pri znižovaní samotnej hodnoty cholesterolu. 

Treba jasne deklarovať, že hladinu cholesterolu ovplyvňujú podľa poradia vplyvu:  

1. nasýtené mastné kyseliny,  

2. trans-formy mastných kyselín,  

3. cholesterol z potravy (14). 

Nasýtené mastné kyseliny (NMK) sú zastúpené prevažne v živočíšnych tukoch ako súčasť 

mäsa, údenín, mlieka a mliečnych výrobkov. Najvyšší obsah NMK má mliečny tuk s 

vysokým aterogénnym potenciálom vedúcim k vzostupu celkového cholesterolu aj LDL 

cholesterolu. Druhým najvýznamnejším faktorom zvyšovania hladiny LDL cholesterolu 

v oblasti stravovania je konzumácia potravín obsahujúcich trans-mastné kyseliny. 

Konzumovaním stravy obsahujúcej trans-MK sa zároveň znižuje hodnota HDL 

cholesterolu a zvyšuje hodnota triglyceridov v krvi. K zdrojom potravín, ktoré by bolo 

potrebné obmedziť z hľadiska zvyšovania príjmu trans -mastných kyselín patria: 

- potraviny zahrievané a pražené v olejoch pri vysokých teplotách (hranolky, rezne, 

šišky apod.) 

- potraviny obsahujúce stužené tuky (margaríny) – keksy, krekry, torty a iné koláče (15). 

Pre klientov poradne so zvýšenými hodnotami sú dôležité aj informácie zamerané 

na predchádzanie oxidačného stresu v organizme. V etiopatogenéze aterosklerózy je 

potvrdená fagocytóza a následné ukladanie do steny cievy najmä oxidovaného cholesterolu 

(14). Klienti sú oboznámení s rizikovými faktormi podporujúcimi oxidačný stres 

v organizme. Z oblasti spôsobu života sú nimi fajčenie, prepálené tuky v strave,  

nedostatočná konzumácia zeleniny a iných potravinových zdrojov obsahujúcich 

antioxidanty, stres, nadmerná konzumácia alkoholu a iné.  

Z hľadiska úpravy hodnôt tukov v krvi má význam aj strava s dostatočným 

obsahom vlákniny (zdroje napr.: ovocie, zelenina, fazuľa, ovos, jačmeň).  

Zvýšenie hodnôt HDL cholesterolu, zníženie hodnôt triglyceridov a LDL 

cholesterolu môžu klienti dosiahnuť zaradením potravín s obsahom n-3 mastných kyselín – 
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rýb, orechov a olejnatých semien. Optimálny zdravý pomer n-3 mastných kyselín k n-6 

MK by mal byť 3:1. Pokiaľ sa táto rovnováha posunie v prospech prílišnej konzumácie 

olejov omega-6 (mastné jedlá pripravené napr. na olejoch: slnečnicový, slnečnicový, 

sójový, kukuričný,  sezamový)  produkujú bunkové membrány blokovacie chemikálie, tzv. 

cytokíny, ktoré priamo spôsobujú zápaly. Dnešná strava obsahuje extrémny nepomer 

týchto olejov. Táto nerovnováha sa pohybuje medzi 15:1 až do 30:1 v prospech omega-6. 

Poradenstvo v Poradni optimalizácie pohybovej aktivity 

Optimálna pohybová aktivita z hľadiska dĺžky trvania a intenzity zvyšuje hladinu 

HDL cholesterolu v krvi. Pre udržanie zdravia sa odporúča najmenej  30 minút denne 

aktivitu  strednej intenzity (okrem bežných pochôdzok a domácich prác). 

Rizikový faktor – obezita  

Tukové tkanivo  ako endokrinne aktívny orgán tvorí viac ako 50 bioaktívnych 

sekrečných proteínov tukového tkaniva – adipokínov. Adipokíny ovplyvňujú široké 

spektrum fyziologických  funkcií:  o. i. aj  inzulínovú senzitivitu, metabolizmus lipidov, 

ako aj krvný tlak a zápalové procesy. Pri obezite abdominálneho typu  sa objavujú 

metabolické odchýlky a zvýšené množstvo LDL častíc prispievajúcich k rozvoju 

aterosklerózy.  

 

Aj keď sa nejedná o reprezentatívnu vzorku vyšetrených možno konštatovať, že u 

žien je štatisticky významne nižší percentuálny výskyt vyšetrených  rizikových  hodnôt  v 

oblasti vybratých parametrov:  lipidového profilu, glykémie, tlaku krvi, obezity aj fajčenia.  

Jednou z možných príčin uvedených výsledkov je skutočnosť, že prevažnú väčšinu 

vyšetrených žien (78 %) tvorili ženy do 54 rokov. Estrogény u žien do menopazy priaznivo 

ovplyvňujú lipidový profil, glykémiu aj TK. V menopauze už stúpa napr. pomer LDL/HDL 

(4). 

Muži majú výrazne vyššie riziko aterosklerózy ako ženy do menopauzy (11). Na 

nižší výskyt predčasnej úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia (vo veku 0-64 rokov) u 

žien (24 %)  ako  u mužov (31 %) ukazuje aj štruktúra príčin úmrtí v SR z roku 2009 (10). 

Klienti s rizikovo zvýšenými hodnotami sú vyzývaní k ozdraveniu výživových zvyklostí, 

zvýšeniu fyzickej aktivity a zanechaniu fajčenia. Čoraz väčšie množstvo dôkazov o 

vplyvoch psycho-sociálnych faktorov na vznik chronických ochorení ukazuje, že je 

potrebné viac pozornosti  venovať zlepšeniu duševnej  zložky zdravia (2).  

 

Záver  
Prevalencia rizikových faktorov vo vybratej  populácii regiónu Liptov naznačuje 

opodstatnenosť intervencií v oblasti podpory zdravia pre širokú verejnosť, s vyšším 

dôrazom na rizikovejšiu skupinu  mužov v produktívnom veku.   
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Abstrakt 

 

Úvod: Výskyt lymskej boreliózy má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu aj 

v dôsledku globálneho otepľovania , nielen v našom regióne. 

Cieľ: Analyzovať ochorenia na Lymskú boreliózu podľa vybraných kritérií. 

Materiál a metodika: V súbore 476 pacientov liečených pre toto ochorenie za 22 rokov 

(1989 – 2010) sme v prospektívnej aj retrospektívnej štúdii sledovali zastúpenie 

jednotlivých foriem boreliózy. 

Výsledky: Z celkového súboru 476 pacientov bola iniciovaná liečba vo včasnom 

lokalizovanom štádiu v 50,84% (n=242) a ochorenie vo včasnom diseminovanom štádium 

Lymskej choroby bolo diagnostikované v  48,32% (n=230). Neskoré diseminované 

štádium ochorenia sa rozvinulo iba v 4 prípadoch (0,84%). Z celkového súboru 476 

pacientov bola iniciovaná liečba vo včasnom lokalizovanom štádiu v 50,84% (n=242) 

a ochorenie vo včasnom diseminovanom štádium Lymskej choroby bolo diagnostikované 

v  48,32% (n=230). Neskoré diseminované štádium ochorenia sa rozvinulo iba v 4 

prípadoch (0,84%). 

Záver: V regióne severného Slovesnka je najčastejšou formou lymskej boreliózy včasné 

lokalizované štádium – erythema migrans a muskuloskeletálna forma včasného 

diseminovaného štádia. 

 

Úvod 

Lymská borelióza je najčastejšie ochorenie  prenášané kliešťami na Slovensku. Jej 

počet narastá a chronické štádiá sú postrachom nielen pacientov, lekárov, ale aj 

epidemiológov. Preto by malo byť snahou všetkých zainteresovaných celonárodná 

surveillance ochorenia, o ktoré sme sa pokúsili aj v našom regióne a bolo vyústením našej 

22-ročnej štúdie. Ochorenie je rozdelené na včasné štádium – lokalizované a diseminované 

a neskoré diseminované štádium. Diseminované štádiá sú imitátormi mnohých iných 

ochorení, diagnostika a liečba je o to náročnejšia.  

Cieľom našej práce bolo analyzovať zastúpenie orgánových foriem jednotlivých 

štádií lymskej boreliózy, sezonalitu ochorenia a vektorov prenosu boreliózy ako aj riziko 

expozície vektorom ochorenia v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš. 

 

Materiál a metodika 

Sledovaný región severného Slovenska (okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš) 

má viac ako 140 000 obyvateľov. Získali sme súbor 476 pacientov liečených pre diagnózu 

lymská borelióza podľa zdravotných dokumantácií infekčných oddelení nemocníc 

v regióne. Súbor sme rozdelili podľa diagnostikovaného štádia ochorenia, sezonality 

vzniku ochorenia, lokality vzniku ochorenia a pracovnej činnosti pacienta. Diagnóza 

boreliózy u pacientov bola stanovená na základe komplexného zhodnotenia 

epidemiologickej anamnézy, klinických prejavov ochorenia a sérologického vyšetrenia 

protilátok proti antigénu Borrelia burgdorferi imunofluorescenčnou metódou (1989– 

1995), neskôr metódou ELISA a od roku 2008 metodikou Western blot. 
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Výsledky 
Za sledovaných 22 rokov sa počet prípadov lymskej boreliózy zastavil na čísle 476 

za oba okresy, v Liptovskom Mikuláši 280 pacientov a v Ružomberku 196 prípadov 

ochorenia. Z pôvodného súboru sme vylúčili 195 pacientov s iným ochorením, pre možnú 

skríženú pozitivitu protilátok. 

Štádium včasnej lokalizovanej infekcie sa vyskytovalo najčastejšie a to v 50,84% 

(n=242). Včasné diseminované štádium sa vyskytovalo v 48,32% (n=230) prípadov 

ochorení na lymskú boreliózu, štádium neskorej diseminovanej infekcie iba v 0,84% 

prípadov (n=4). Z klinických foriem jednotlivých štádií sa v štádiu včasnej lokalizovanej 

infekcie vyskytoval v 71,07% (n=172) erythema migrans, bez výskytu erytému len 

s nešpecifickými príznakmi bola včasná forma zachytená v 28,93% prípadov ochorení 

(n=70). 

Z celkového počtu včasných diseminovaných štádií lymskej boreliózy tvorila až 

56,09% muskuloskeletálna forma (n=129) a 40,43% neurologická forma (n=93). Kĺbna a 

neurologická forma včasného diseminovaného štádia prevažuje u žien, očná forma sa 

vyskytla len u žien. Kožná forma neskorého diseminovaného štádia sa vyskytla len u 

mužov. Kardiologická aj očná forma tvorili 1,74% ochorení včasného diseminovaného 

štádia  lymskej boreliózy. Postihnutie kardiovaskulárneho aparátu boréliovou infekciou u 

dvoch mužov (13-ročný chlapec, 50-ročný muž) a dvoch žien sa klinicky prejavilo 

myokarditídou, perikarditídou, následne extrasystóliou a tachykardiou. Očná forma 

infekcie bola v 3 prípadoch zapríčinená chorioretinitídou a jedenkrát uveitídou. 
Z neurologických foriem sa najčastejšie vyskytovala paréza hlavového nervu – 38,7% 

prípadov (n=36), z toho v prevažnej miere ochrnutie tvárového nervu 66,66% (n=24). 

Z ostatných hlavových nervov boli postitnutý n. III (diplopia), trojklanný nerv 

a statoakustický nerv. Post-Lyme syndróm s pretrvávaním príznakov ako únava, bolesti 

hlavy, bolesti svalov a kĺbov, poruchy spánku, kognitívne poruchy pretrvávajúce viac ako 

jeden rok po adekvátnej liečbe sa vyskytol v 10,29% (n=49) (graf č.3). 

V 47,7%  (n=227) bola udávaná akvirácia kliešťa, v 4,28% (n=20) uštipnutie 

komárom, v 10,86% (n=51) iným bodavým hmyzom, ale až 36,51% (n=174) neuviedlo 

druh vektora. Najvyšší počet prípadov v sledovanom období rokov 1989 – 2010 bol 

zaznamenaný v mesiacoch júl a august, 120 manifestných ochorení, čo predstavovalo 25% 

zo všetkých  ochorení (graf č. 2). 

Z hľadiska geografických lokalít predpokladanej nákaze bolo najviac exponované 

vidiecke obyvateľstvo – 56,02% (n=267). V meste a najbližšom okolí sa infikovalo 

31,94% (n=152). 

Podľa získaných údajov z anamnéz najviac akvirácii kliešťov bolo zaznamenaných 

v meste Liptovský Mikuláš (37,89%) a v meste Liptovský Hrádok (11,58%). V ostatných 

obciach sa percento lokalít akvirácie pohybovalo od 1,05 do 6,32 % v L. Sielnici. 

V okrese Ružomberok sú najviac exponovaní obyvatelia mesta Ružomberok 

(34,25%). V ostatných obciach sa percento lokalít akvirácie pohybovalo od 1,37 do 9,59% 

v Ľubochni a 10,96% v Liptovskej Lúžnej .  

  K akvirácii kliešťa príp. hmyzu v sledovanom období došlo podľa údajov 

z anamnéz chorých pri činnostiach súvisiacich s rekreačnou činnosťou v  94,08%  (n=448), 

pri pracovnej činnosti v 5,92% (n=28) (graf č.1). 

Analýza chorobnosti na lymskú boreliózu podľa trvalého pobytu chorých poukázala 

na najvyššiu priemernú ročnú chorobnosť v okrese Liptovský Mikuláš v obci Prosiek, 

Malé Borové  a Bukovina (92,39  85,43 83,97/100 000 obyvateľov). V okrese Ružomberok 

bola priemerná ročná chorobnosť 37,5/100 000 obyvateľov v obci Ľubochňa, Valaská 

Dubová 21,85/100 000 obyvateľov.  
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Diskusia 
Stúpajúci trend ochorení od roku 1989 do roku 2010 bol zaznamenaný aj 

v spádovom území Liptovského Mikuláša (Staněk et al., 2003, Kampen et al. 2004). 

V celoslovenskom meradle ovplyvnilo túto skutočnosť viacero faktorov – zlepšenie 

informovanosti lekárov o novom ochorení, skvalitnenie hlásnej služby, zavedenie nových 

diagnostických metód, ale aj globálne otepľovanie. Kliešte sa v 80. rokoch minulého 

storočia vyskytovali len do nadmorskej výšky 800 m.n.m. Dnes sa vyskytujú aj vo výške 

1 200 m.n.m. Zásluhou výskumu pracovníkov Slovenskej akadémie vied a Slovenského 

parazitologického ústavu v Košiciach sú známe údaje premorenia kliešťov boréliami 

v horských oblastiach Slovenska (Peťko et al. 2001, O Connell 2010) . 

Najvyššia záchytnosť ochorenia je v skorom štádiu, čo je z hľadiska úspešnosti 

liečby a aj prognózy lymskej boreliózy najoptimistickejšie. Z klinických štádií je v regióne 

Liptova najvyšším percentom zastúpené štádium včasnej lokalizovanej infekcie, ktoré 

prevažuje nad včasným diseminovaným štádiom o 2%. Vo včasnom štádiu prevláda forma 

erythema migrans – v 71%, čo zodpovedá skúsenostiam z publikovaných prác domácich aj 

zahraničných autorov (Wormser 2006,  Aberer 2007, Stanek 2012). Prvé miesto výskytu 

erytematóznej formy boreliózy je uvádzané v európskych krajinách aj v Českej republike 

(URL 1, 2, 3 ).Z celkového počtu pacientov liečených pre lymskú boreliózu mali najvyššie 

zastúpenie práve pacienti s erytémom migrans a hneď na 2.mieste pacienti 

s muskuloskeletálnou formou ochorenia vo včasnom diseminovanom štádiu.  

Včasné diseminované štádium má mierne stúpajúcu tendenciu aj vďaka zlepšeniu 

diagnostických metód a edukácii lekárov. V minulosti kĺbne prejavy ochorenia boli liečené 

ako polyartralgie u iných špecialistov, nie u  infektológov. V posledných rokoch má 

stúpajúci trend u žien najmä muskuloskeletálna forma včasnej diseminovanej infekcie. 

Skutočný počet ochorení s touto diagnózou bol až dvojnásobne vyšší, ale pre možnú 

skríženú pozitivitu protilátok proti iným pôvodcom ochorení (najmä protilátky 

proti chlamýdiám) sme pacientky zo súboru vylúčili (Čermáková et al. 2005). Vo včasnom 

diseminovanom štádiu infekcie sa v najvyššej miere vyskytovali kĺbové symptómy, 

narozdiel od literárnych citácií, ktoré uvádzajú prioritné zastúpenie neurologickej 

symptomatiky ( Berlund 2002, Hayes, 2003). Tento rozdiel môže byť zapríčinený 

výskytom jednotlivých genospecies borrélií. Viac ako polovica muskuloskeletálnych 

foriem diseminovaného štádia lymskej boreliózy sa vyskytovalo u žien. Bennet a kol. 

v prospektívnej štúdii vo Švédsku predpokladajú výskyt neznámych mechanizmov, ktoré 

podmieňujú pohlavné rozdiely vo výskyte ochorenia, tento rozdiel vysvetľujú typom 

imunitnej odpovede u postmenopauzálnych žien (Bennet et al. 2007).Vyšší výskyt 

neuroboreliózy u ženského pohlavia uvádza aj nemecká štúdia ( Berglund 2002). 

Neurologické symptómy sa vyskytovali v regióne Liptova na treťom mieste, s najvyšším 

zastúpením v mužskej populácii. V mladších vekových kategóriách bola prejavom najmä 

obrna tvárového nervu (4-ročné a 9-ročné dieťa, 20–35-roční muži), naopak u starších 

pacientov sa vyskytla symptomatológia vaskulárnej encephalopatie (vertigo, hemiparéza). 

Švédska štúdia uvádza podiel boréliovej infekcie 65% zo všetkých prípadov ochrnutia 

tvárového nervu u detí (Tveitnes et al. 2007). Častejší výskyt neuroboreliózy u detí 

spôsobuje akvirácia vektora na hornej časti tela a rýchlejšia diseminácia patogénu ako 

u dospelých pacientov (Singh 2004). Vyskytli sa aj obrny II. a III. hlavového nervu, raritná 

obrna sluchového nervu, ktorá je taktiež poddiagnostikovaná tak ako očné formy ochorenia 

. Zaujímavý bol jeden prípad 20ročného muža, u ktorého sa infekcia prejavila náhle 

vzniknutým psychotickým stavom, ktorý po parenterálnom podaní III. generačných 

cefalosporínov úplne odoznel. 
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Očné formy boli zaznamenané len v 4 prípadoch a určite ich počet na ambulanciách 

očných lekárov je poddiagnostikovaný a unikajú  pozornosti.  

Neskoré diseminované štádium je na výraznom ústupe, od roku 1998 nebol 

zaznamenaný žiadny prípad, tento klesajúci trend je optimistickým potvrdením najmä 

vyššej úrovne laboratórnej a klinickej diagnostiky ochorenia v skorších štádiách. 

V štádiu neskorej perzistentnej infekcie boli liečení len 5 pacienti, s kožnou formou 

ACA len muži a neurologické prejavy sa vyskytli u oboch pohlaví. Závažnosť lymskej 

boreliózy je podmienená variabilitou genetickej informácie borélií, dlhodobou 

perzistenciou v organizme. Syndróm Post-Lyme (PLDS), perzistencia protilátok aj po 

antibiotickej liečbe je naďalej predmetom výskumu (Seidel, 2007). Príčinou pretrvávania 

príznakov môže byť aj neskorá diagnostika ochorenia, nedostatočná dĺžka liečby, 

bakteriálna perzistencia a autoimúnne mechanizmy (molecular mimicry) (Bolz 2004, 

Seidel 2007). Pacienti s PLDS nemajú efekt z opakovanej antibiotickej liečby (Fleming et 

al .2004) 

Obraz ochorenia je vyvolávaný taxonomicky odlišnými typmi borélií, ktorých je 

v Európe niekoľko druhov  (Derdáková, 2005). Údaje z európskych štúdií poukazujú na 

koreláciu troch genotypov B. burgdorferi s.l. s klinickými prejavmi lymskej boreliózy. 

Infekcie spôsobené B. burgdorferi s.s. majú súvislosť so špecifickými artritickými 

symptómami, B. afzeli s kožnými manifestáciami a B. garinii s neurologickými. 

Všeobecne možno povedať, že všetky borélie môžu vyvolávať všetky známe manifestácie 

tejto infekcie (Peťko, 2001). 

Dominantným markerom epidemiológie LB je kliešť Ixodes ricinus, u ktorého 

premorenosť boréliami značne kolísa v jednotlivých lokalitách (Peťko, 2001), čím je 

možné vysvetliť príčinu rozdielov v chorobnosti aj v rámci okresov  regiónu Liptova. 

Okrem iného zohrávajú dôležitú úlohu aj geografické podmienky krajiny (Liptovský 

Mikuláš je mesto vybudované priamo v prírodnej scenérii) a aktivity obyvateľstva. Región 

Liptova je známy atraktívnymi voľnočasovými aktivitami a vďaka vysokej návštevnosti je 

aj vysoký predpoklad prenosu ochorenia do ostatných okresov Slovenska. Geografické 

podmienky  nášho regiónu  prešli veľkými zmenami nielen zmenou klimatických 

podmienok (vyšší výskyt veterných smrští v posledných rokoch v dôsledku klimatických 

zmien). V dôsledku politických zmien a zmenou vlastníctva lesov a pozemkov, mnohé 

oblasti prestali byť udržiavané, zarastajú krovím, v ktorom majú kliešte zvýšenú 

celosezónnu aktivitu. 

Nemeckí autori uvádzajú 16 druhov zvierat ako rezervoár Borelie burgdorferi v Európe. Sú 

medzi nimi aj domáce zvieratá (psy, mačky , kone, dobytok a iné) (Aberer, 2007, 

Derdáková 2005). Minimálne v dvoch prípadoch bol anamnesticky zachytený údaj 

o možnosti prenosu borélie pri kontakte s domácimi zvieratami. Vzhľadom na 

retrospektívnu štúdiu je objektívnosť údajov limitovaná podrobnosťou anamnestickej 

dokumentácie. V posledných rokoch narastá počet chovateľov psov, ktorí sa taktiež môžu 

nakaziť boreliózou pri odstraňovaní insektovaných kliešťov (opakovaný výskyt I. štádia 

ochorenia LB získaného týmto spôsobom sme zachytili v roku 2010 a 2011). Ďalšia 

možnosť väčšej expozície žien infikovaným kliešťom je používanie kozmetických 

prípravkov s vyššou afinitou hmyzu a pobyt v prírode s deťmi. 

Údaje z anamnéz chorých v našom regióne sa zhodujú s údajmi rôznych autorov 

o dominantnej úlohe kliešťov ako vektorov prenosu LB. Expozíciu kliešťom udala takmer 

polovica chorých na LB (47,7%). Nie je zanedbateľný ani konakt s ostatnými druhmi  

hemofágneho hmyzu v 15,14% . Viacerí autori uvádzajú možný prenos LB komármi, 

ovadmi, Stomoxydes a pod (Derdáková 2005). Vysoké percento pacientov 

s diagnostikovanou LB neuvádzalo vektora prenosu (36,51%), borélie mohli byť prenesené 

nespozorovaným vektorom (nymfy a larvy Ixodes ricinus, Stomoxydes), ale aj inými 
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možnými  cestami  prenosu , ktoré sú zatiaľ v štádiu vedeckého skúmania (Singh 2004). 

Nie je zanedbateľná ani možnosť neúplnosti epidemiologického anamnestického údaju 

v retrospektívnej časti štúdie.  

Rekreácia ľudí v prírodnom prostredí je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich aktivít 

spojených s rizikom expozície vektoru prenosu LB. Tento údaj je potvrdený prenosom 

infekcie pri relaxačnej činnosti v 94%. Profesionálna expozícia tvorí 5,92% prípadov 

ochorení. Nízke hodnoty odpovedajú zloženiu lesov v našom regióne, ktoré sú prevažne 

ihličnaté. Listnaté lesy sú najmä v západnej časti okresu Ružomberok, profesionálna 

expozícia bola potvrdená práve v tejto oblasti (lesný robotník, horár). 

V súlade so skúsenosťami domácich a zahraničných autorov sú aj poznatky o možnosti 

expozície v mestskom prostredí v regióne Liptova, čo dokazuje  31,94% ochorení 

s anamnézou akvirácie hmyzu (kliešťa) v meste.  

Skupina autorov z Brna potvrdila pozitivitu populácie kliešťov, ktorá sa v mestách 

pohybovala v rozsahu 0,9–18,6% (URL 2). Difúzny charakter rozšírenia borélií v kliešťoch 

v mestskom prostredí bol potvrdený aj ďaľšími autormi (Derdáková 2004, Steere et al., 

2008). Vysoký výskyt borélií zachytili aj pracovníci Slovenského parazitologického ústavu 

v Košiciach pod vedením doc. Peťka v košických mestských parkoch  (Peťko et al., 2001). 

Sezónny vplyv na výskyt ochorení sa taktiež potvrdil v okresoch Liptovský 

Mikuláš a Ružomberok. Najvyššia chorobnosť na lymskú boreliózu bola v mesiacoch júl 

a august. Sezónnym vplyvom podlieha najmä výskyt včasného  lokalizovaného štádia. 

V posledných 10 rokoch v dôsledku klimatických zmien sú kliešte aktívne už v marci 

a v neudržiavaných kroviskách pretrváva ich aktivita do novembra bez poklesu aktivity 

v letných mesiacoch pozorovaného v minulosti (Peťko, 2001). Vysoký výskyt ochorenia 

v letných mesiacoch úzko koreluje s voľnočasovými aktivitami – rekreačnou činnosťou 

počas letných prázdnin. 

Regionálne rozdiely vo výskyte jednotlivých genospecies zistili štúdie zamerané na 

detekciu B. burgdorferi s.l. v mestskom parku v Prahe, v Južných Čechách, na Morave 

a v Karpatoch na Slovensku (Peťko 2001, Derdáková, 2005, URL 1,2). Endemickým 

genospecies v Čechách je B. garinii (Derdáková, 2005). Na Slovensku prevláda 71% 

infikovanosť kliešťov jedným genospecies, najčastejšie B. garinii (42,4%), pred B. 

burgdorferi s.s. (15,2%). Podobne B. garinii prevláda vo Švajčiarsku, Poľsku, Nemecku, 

Škandinávii alebo Belgicku. B. afzeli bola najčastejšie dokumentovaná v Rakúsku, Rusku, 

Slovinsku, Českej republike. Tieto výsledky potvrdzujú výraznú geografickú variabilitu 

rozšírenia pôvodcov LB v Európe (Peťko 2001, Wilske 2007,O Connell 2010). Európska 

forma tejto infekcie sa dosť výrazne líši od americkej, kde sú infekcie vyvolané B. 

burgdorferi sensu stricto, ktorá je homogénna, zatiaľ čo v Európe je komplex B. 

burgdorferi sensu lato geneticky divergentný (Derdáková, 2005). V USA nie je známy 

obraz acrodermatitis chronica atrophicans, rozdiely sú aj vo frekvencii a spektre 

neuroborelióz. V Európe sú borélie skôr diseminované, infekcia môže vzniknúť už 7 hodín 

po prisatí kliešťa, najmä v oblastiach s vysokou premorenosťou kliešťou boréliami (Steere 

2005). 

 

Záver 

V regióne severného Slovenska je najčastejšou formou lymskej boreliózy včasné 

lokalizované štádium – erythema migrans a muskuloskeletálna forma včasného 

diseminovaného štádia. Vektorom prenosu ochorenia je kliešť Ixodes ricinus, ale nie sú 

zanedbateľné ani iné vektory. Ochorenie najčastejšie vzniklo v júli a v auguste, pri 

rekreačnej činnosti osôb. Ohniská nákazy sú na severe a západe regiónu Liptova. 
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Graf č. 1: Proporcionálne  zastúpenie ochorení LB podľa pracovnej a relaxačnej 

činnosti v okresoch LM a RK v rokoch 1989 – 2010 

 

 

 
Graf č. 2: Proporcionálne rozdelenie vektorov a iných predpokladaných faktorov 

prenosu nákazy z anamnéz  pacientov  liečených pre LB v okresoch LM a RK 

v rokoch 1989 – 2010 

 

 

Graf č. 3: Podiel klinických foriem z celkového počtu LB v okresoch LM a RK 

v rokoch 1989 - 2010 
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CHEMICKÁ KONTAMINÁCIA PIESKU VYBRANÝCH DETSKÝCH 

PIESKOVÍSK NA SLOVENSKU V ROKOCH 2009-2011 

 

D. Borošová1, E. Krčmová1, A. Pĺžiková1, Z. Vassányi1,  J. Majoroš2, E. Kráľovičová3, 

J. Dubajová4, M. Kukučová5, Ľ. Šošková6, J. Janošek7 

1RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 
2RÚVZ so sídlom v Košiciach,  Košice 

3RÚVZ so sídlom v Bratislave, Bratislava  
4RÚVZ so sídlom v Nitre, Nitra  

5RÚVZ so sídlom v Trenčíne, Trenčín  
6RÚVZ so sídlom v Žiline, Žilina 

7RÚVZ so sídlom v Trnave, Trnava  

 

Abstrakt 
Úvod: Úloha 7.12 „Stanovenie chemických kontaminantov v piesku detských 

pieskovísk“ bola zaradená do zoznamu Programy a projekty ÚVZ v SR so zámerom 

skúmať mieru kontaminácie piesku pieskovísk sledovaním vybraných chemických 

ukazovateľov.  Materiál a metodika: Medzi najčastejšie chemické kontaminanty 

piesku patria toxické prvky. Na ich stanovenie sa využívala technika AAS a polarografie. 

Ďalším rizikovým faktorom sú organické polutanty s karcinogénnym účinkom, ako benzén 

a zmes polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU).  Tieto ukazovatele sa stanovujú 

využitím chromatografických metód. 

Výsledky: Na riešení laboratórnej časti úlohy spolupracovalo 7 chemických 

laboratórií RÚVZ v SR. Výsledky analýz súboru 639 vzoriek ukázali, že u 92,6 % vzoriek 

nebola zistená nadlimitná kontaminácia v rozsahu vyšetrených chemických ukazovateľov. 

V porovnaní s dostupnými hygienickými limitmi nesplnilo požiadavky 47 vzoriek,  

najčastejšie v ukazovateľoch Cd, Zn a derivátov PAU (antracén, fluorantén, chryzén). 

   Závery: Skúsenosti získané pri analýzach vzoriek piesku môžu slúžiť 

v budúcnosti pre kontrolu kvality piesku určeného pre hry detí pred distribúciou. 

 

Úvod 

Detský organizmus je mimoriadne vnímavý na toxické účinky chemických 

látok.Vedecké pozorovania ukazujú, že pri bežných herných aktivitách na ihriskách 

a pieskoviskách sa do organizmu detí denne dostáva (inhalačne, perorálne) niekoľko 

desiatok až stoviek miligramov pevných častíc (1). Chemická kontaminácia prostredia 

detských ihrísk (pôdy, piesku, prachu) môže byť popri mikrobiálnej a parazitárnej 

kontaminácii ďalším významným rizikovým faktorom.  

Najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho 

a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku určeného na hranie detí upravuje 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach 

a požiadavkách na pieskoviská (2). Na Slovensku zatiaľ nie sú legislatívne zakotvené 

požiadavky na kvalitu piesku pieskovísk z hľadiska chemickej kontaminácie.  

Na siedmich pracoviskách siete regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

(RÚVZ Bratislava hl. mesto, RÚVZ so sídlom v Košiciach, RÚVZ so sídlom v Nitre, 

RÚVZ so sídlom v Trenčíne, RÚVZ so sídlom v Trnave a RÚVZ so sídlom v Žiline, 

ktorých gestorom bol RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici), bolo cieľom zaviesť vhodné 

laboratórne postupy na izoláciu a kvantifikáciu chemických kontaminantov (anorganických 
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a organických) v piesku a monitorovať kontamináciu piesku detských pieskovísk vo 

vybraných lokalitách za účelom hodnotenia zdravotného rizika. 

 

Materiál a metóda 

ODBER VZORIEK PIESKU: Odbery vzoriek piesku z vybraných detských 

pieskovísk sa realizovali v spolupráci s odbormi hygieny detí a mládeže príslušných RÚVZ 

podľa metodických pokynov odboru HDM „Metodika odberu vzoriek  piesku z 

pieskoviska na chemické, bakteriologické a parazitologické rozbory“. Výber miesta odberu 

a výkon odberu zabezpečovali pracovníci odborov HDM. Vzorky boli odobraté v období 

apríl až október, kedy sú detské pieskoviská obvykle využívané. 

STANOVENIE KOVOV V PIESKU: Vzorka piesku sa rozprestrela na hárok 

papiera, odstránili sa veľké prímesi ako kúsky kameňa, dreva, sklo a pod. a sušila sa pri 

laboratórnej teplote počas 24 hod. Podľa potreby sa vzorka preosiala cez nekovové sito. Z 

vysušenej vzorky sa navážilo 10 g a zalialo 100 ml 2M HNO3 v Erlenmayerovej banke. 

Roztok sa nechal na ultrazvukovom kúpeli 1 hod. Cez filter sa zlial a už nedoplnil. Medzi 

najčastejšie chemické kontaminanty piesku patria toxické prvky (arzén, olovo,  kadmium, 

ortuť, chróm, nikel, meď, zinok). Na stanovenie uvedených ukazovateľov sa využila 

technika atómovej absorpčnej spektrometrie (FL-AAS alebo GTA-AAS) a polarografie. 

Ortuť sa stanovovala na ortuťovom analyzátore AMA 254. Zhomogenizovaná vzorka 

piesku vysušená pri laboratórnej teplote sa odvážila (20-50 mg) na dávkovaciu lodičku.  

Hmotnosť vzorky sa zvolila podľa obsahu ortuti vo vzorke. 

STANOVENIE PAU V PIESKU METÓDOU HPLC: Do kónickej zábrusovej 

skúmavky sa navážilo 5,0 g vzorky piesku (vysušenej pri laboratórnej teplote – viď 

stanovenie kovov). Ku vzorke sa pridalo približne 2 g síranu sodného bezvodého na 

chemické vysušenie vzorky. Vzorka sa premiešala. Ku zmesi sa pridalo 10 ml metanolu 

(extrakčného činidla) a dokonale sa premiešalo. Vzorka sa 45 minút extrahovala 

v ultrazvukovom kúpeli. Do vial-nádobky sa odoberal extrakt prefiltrovaný cez PTFE 

mikrofilter resp. sklený mikrofilter. Organické polutanty s karcinogénnym účinkom, ako 

benzén a zmes polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) sa stanovovali využitím 

chromatografických metód (GC-MS, GC-FID, HPLC-FLD). 

 

Výsledky  

V rámci Európskej únie nie sú zjednotené limity chemických kontaminantov 

v piesku pieskovísk určených pre hry detí. Ako kritérium pre hodnotenie výsledkov bola 

použitá hodnota zodpovedajúca 80% hygienického limitu ukazovateľa z Vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva ČR  č. 135/2004 Sb (3).  

Od apríla 2009 do septembra 2011 bolo odobratých a vyšetrených celkom 639 

vzoriek. Vo všetkých vzorkách boli stanovené kovy:  kadmium, meď, ortuť, nikel, olovo 

a zinok. Okrem týchto, v 602 (94,2%) vzorkách bol stanovený tiež chróm a v 402 (62,9%) 

vzorkách aj arzén. Stanovenie antimónu vykonalo laboratórium RÚVZ Banská Bystrica 

v počte vzoriek 141 (22,1%). Z organických ukazovateľov boli sledované benzén 

a polycyklické aromatické uhľovodíky. Obsah benzénu bol stanovený v 165 (25,8 %) 

vzorkách v laboratóriách RÚVZ Banská Bystrica a RÚVZ Bratislava. Na obsah PAU bolo 

vyšetrených 366 (57,3%) vzoriek. Rozsah stanovených derivátov PAU sa pohyboval 

v rozmedzí 6 až 15 podľa metódy, ktorú dané laboratórium používalo. 

Vo vyšetrenom súbore vzoriek bolo stanovených celkom 9082 chemických 

ukazovateľov, z  toho 4979 (54,8%)  stanovení chemických prvkov (As, Cd, Cr, Cu, Hg, 

Ni, Pb, Zn, Sb) a  4103 (45,2%) stanovení organických ukazovateľov (benzénu, derivátov 

PAU). Vo vyšetrenom súbore zvoleným kritériám, t.j. 80% hygienického limitu minimálne 
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v jednom ukazovateli nevyhovelo 58 (9,08 %) vzoriek.  Počet stanovených ukazovateľov, 

v ktorých sa zistilo prekročenie kritéria, bolo 102 (1,29%). Ak by sa výsledky hodnotili 

podľa dostupných hygienických limitov (3), potom požiadavkám by nevyhovelo 47 

vzoriek piesku (7,35%) v počte 81 (1,04 %) ukazovateľov. 

 

Diskusia 

Vyhláška MZd ČR 135/2004 Sb. (3), ktorá pre túto úlohu slúžila ako zdroj údajov 

hygienických limitov, bola v roku 2011 novelizovaná a nahradená Vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva ČR 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kúpaliště, sauny 

a hygienické limity písků v pískovištích venkovních hracích ploch (4). Nová vyhláška 

uvádza hygienické limity už len pre anorganické ukazovatele stanovené v celkovom 

rozklade piesku.  Je to odlišný postup spracovania vzorky ako bola použitá v tejto práci. 

Celkový rozklad matrice poskytuje vyššiu výťažnosť analytov.  

Anorganické ukazovatele: analyzované prvky - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn sú 

významné z toxikologického hľadiska, mnohé z nich majú kumulatívny charakter, sú 

karcinogénne, mutagénne, nefrotoxické, neurotoxické alebo inak zdraviu škodlivé. Vo 

vyšetrenom súbore nebolo zaznamenané prekročenie kritéria iba v prípade chrómu. 

V ostatných ukazovateľoch meď, ortuť, olovo kritériá prekročilo menej ako 1% všetkých 

vyšetrených vzoriek. Kritérium bolo najčastejšie prekročené u kadmia (2,03%), zinku 

(1,56%) a niklu (1,25%). V prípade niklu boli však stanovené hodnoty v tesnej blízkosti 

hygienického limitu. U ostatných prvkov sa vyskytli prípady viacnásobného prekročenia 

kritéria aj hygienického limitu. Antimón bol vyšetrovaný za účelom sledovania jeho 

výskytu v piesku detských pieskovísk aj vzhľadom na výskyt antimónu v niektorých 

lokalitách v spádovom území RÚVZ BB. Avšak len u 6 vzoriek zo 141 bol stanovený 

obsah antimónu nad LOQ použitej metódy v rozsahu (0,12 – 0,29) mg.kg-1. Hygienický 

limit pre antimón v piesku nebol dostupný. V porovnaní s limitom platným pre príbuzný 

prvok arzén (2,0 mg.kg-1) sa javia tieto hodnoty veľmi nízke. 

Organické ukazovatele: organické zlúčeniny benzén a skupina polycyklických 

aromatických uhľovodíkov  patria medzi veľmi rozšírené environmentálne polutanty, ktoré 

sú potenciálnymi alebo potvrdenými humánnymi karcinogénmi (benzén, benzo(a)pyrén). 

V skupine sledovaných organických ukazovateľov nebolo prekročené kritérium benzénu, 

naftalénu a benzo(a)antracénu. Najčastejšie prekročené bolo kritérium chryzénu (29x) 

a antracénu (11x). Dostupný hygienický limit pre tieto deriváty PAU je ale veľmi nízky 

(0,01 mg.kg-1), 10 až 100 krát nižší, ako je limit ostatných PAU. Zdravotné riziko lepšie 

charakterizuje ukazovateľ suma PAU (súčet obsahu sledovaných 7, príp. 15 derivátov 

PAU) a obsah benzo(a)pyrénu,  ako humánneho karcinogénu. Súčasné prekročenie kritérií 

v ukazovateľoch suma PAU a benzo(a)pyrén bolo zistené v troch vzorkách piesku.  

Výsledky stanovení sledovaných ukazovateľov sú zhrnuté v tabuľke 1.  
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Tab. 1 Hygienický limit (3), najvyššia stanovená koncentrácia, miera prekročenia limitu a počet prekročení 

limitu vo vyšetrovanom súbore vzoriek podľa ukazovateľov 

Ukazovateľ 

 

Hygienický 

limit* 

 (kritérium) 

[mg.kg-1] 

 

Počet 

vyšetrených 

vzoriek, n 

Vzorky 

nevyhovujúce 

kritériu, n 

[%]                    

Najvyššia 

stanovená 

hodnota        

[mg.kg-1] 

Miera 

prekročenia 

kritéria 

Arzén (As) 
2,0 

(1,60) 
402 

5 

(1,24) 
13,9 8,7 x 

Kadmium (Cd) 
0,3 

(0,24) 
639 

13 

(2,03) 
4,57 19 x 

Chróm  (Cr) 
20,0 

(16,0) 
602 0  -  - 

Meď (Cu) 
21,0 

(16,8) 
639 

5 

(0,78) 
88,0 5,2 x 

Ortuť (Hg) 
  0,3 

(0,24) 
639 

1 

(0,16) 
0,44 1,8 x 

Nikel (Ni) 
10,0 

(8,00) 
639 

8 

(1,25) 
10,5 1,3 x 

Olovo (Pb) 
30,0 

(24,0) 
639 

4 

(0,63) 
71,6   3 x 

Zinok (Zn) 
40,0 

(32,0) 
639 

10 

(1,56) 
1010 31 x 

Benzén 
0,05 

(0,040) 
165 0 - - 

Antracén 
0,01 

(0,008) 
322 

11 

(3,24) 
0,087 11 x 

Benzo(a)antracén 
1,0 

(0,800) 
366 0 - - 

Benzo(a)pyrén 
0,1 

(0,080) 
366 

4 

(1,09) 
0,16 2,0 x 

Fenantrén 
0,1 

(0,080) 
322 

2 

(0,62) 
0,17 2,1 x 

Fluorantén 
0,1 

(0,080) 
366 

7 

(1,91) 
0,27 3,4 x 

Chryzén 
0,01 

(0,008) 
366 

29 

(8,81) 
0,13 16 x 

Naftalén 
0,1 

(0,080) 
322 0 - - 

Suma PAU 
1,0 

(0,800) 
366 3(0,82) 1,44 1,8 x 

*hygienické limity uvedené vo Vyhláške MZ ČR  č. 135/2004 Sb.,– pre obsah prvkov vo výluhu (2M 

HNO3), pre ortuť po rozklade piesku 
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Závery 
Odhaliť zdroj kontaminácie u pieskovísk, ktorých piesok vykazoval nadlimitný 

obsah kontaminantov, by bolo možné len na základe širšieho prieskumu v teréne, okolia 

odberového miesta, prípadne ďalších laboratórnych rozborov (pôdy, prašného spádu). 

Zahraničné štúdie (5,6,7) dokazujú, že najčastejším zdrojom kontaminácie piesku 

pieskovísk je okolitá pôda, jednak v dôsledku prirodzeného geologického zloženia pôdy 

alebo jej kontaminácie v dôsledku prašného spádu, priemyselných, dopravných 

a poľnohospodárskych činností. Pôda má v porovnaní s pieskom odlišnú štruktúru, 

jemnejšiu zrnitosť a vysoký obsah organických látok. Pre tieto vlastnosti dokáže pevne 

viazať a relatívne dlhé obdobie kumulovať mnohé environmentálne kontaminanty, napr. 

ťažké kovy, oleje, PAU, PCB, a pod.  Kontamináciu piesku detských ihrísk  často 

spôsobujú aj nevhodné materiály použité na vybudovanie pieskoviska a jeho blízkeho 

okolia. Častým zdrojom kontaminácie je impregnované drevo. Napríklad prípravok CCA 

na báze zlúčeniny arzénu, chrómu  a medi bol v minulosti (do r. 2003) bežne používaný na 

tlakovú impregnáciu dreva (6,7). Kontamináciu piesku derivátmi PAU môže spôsobiť 

napr. aj drevo impregnované kreozotom.  Kontaminácia pôdy detských ihrísk Pb, Cd a 

PAU sa často vyskytuje v mestách (doprava, priemysel, energetika) (5).  
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DOSTÁVA SA PROFESIONÁLNA TBC PO  ROKOCH  DO ÚZADIA ?  

 

J. Buchancová1, V. Švihrová1 , H. Hudečková1 , E. Rozborilová2 , T. Záborský3,  Ľ.  

Legáth4, I. Bátora5,  O. Osina 6 ,  J. Zibolenová1 

1Ústav verejného zdravotníctva JLF UK  Martin, 2 Klinika TBC a respiračných chorôb JLF UK 

Martin, 3RUVZ Martin, 4Klinika  pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ a UN Košice, 
5Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UN Bratislava, 6Klinika pracovného 

lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin  

 

Abstrakt  

 

Úvod:  Autori sa rozhodli dokumentovať, či sa pokles incidencie tbc u obyvateľov 

Slovenska (v r. 2011 bola incidencia TBC 7,3 / 100.000 obyvateľov SR), odráža aj na 

hlásení profesionálnych TBC ochorení.  

Metodika:  Bola vykonaná analýza hlásených profesionálnych TBC ochorení v rámci 

položky č.24 a č.33-3 Zoznamu chorôb z povolania SR od r. 1979 do r. 2011. Údaje boli 

získané zo Zdravotníckych štatistík UZIŠ, neskôr z NCZI SR. Uvádza sa perspektívny 

pohľad na prevenciu a prístup ku faktorom ovplyvňujúcim výskyt  profTBC. 

Výsledky: Autori potvrdili, že  v položke č.24 má počet profesionálnych TBC ochorení 

v posledných rokoch klesajúci charakter. V položke 33-3  je ročný počet silikotuberkulóz 

nízky, kolíše medzi 0 – 4 prípadmi (r. 2010).  Za sledované obdobie rr. 1997-2011 bolo 

spolu v uvedených položkách hlásených 119 prípadov profesionálnej TBC. V r. 2011 boli 

hlásené len 4 prípady v pol. č.24 (3 TBC dýchacieho systému, 1 mimopľúcna TBC skeletu) 

a jedno ochorenie v položke č.33-3 na silikotuberkulózu u starobného dôchodcu.  

 Rizikové práce s faktorom TBC infekcie sú v SR každoročne vyhlasované 

predovšetkým v rezorte zdravotníctva, menej v oblasti sociálnej pomoci. Po roku 2003 sa 

neuvádza riziko TBC v najrizikovejšej kategórii IV., zostáva však III. kategória rizikových 

prác, kde počet zamestnancov každým rokom postupne klesá. Výrazný pokles bol aj 

v r.2011,  kedy sa počet zamestnancov vykonávajúcich prácu v riziku TBC znížil na 1698, 

z čoho bolo 1338 žien. Riziku profesionálnych infekcií sú vystavené hlavne ženy pracujúce 

v rôznych profesiach v zdravotníctve, pričom vykonávali v rokoch 1992 – 2011  87%  – 

92% z rizikových prác spojených s faktorom infekcie TBC.  

Záver: Pri vystavení riziku infekcie TBC v práci treba naďalej zachovať epidemiologickú 

ostražitosť a prísne dodržiavať osobitný režim práce pre ochranu zdravia. K realizácii 

zlepšovania pracovných podmienok prispieva nielen štátny dozor ÚVZ ale aj dohľad  

pracovnej zdravotnej služby (PZS) na pracovné prostredie a zdravotný stav zamestnancov 

vykonávajúcich rizikové práce. Vzhľadom na vstupné brány TBC infekcie a možný 

kontakt s chorými s nepoznanou TBC na rôznych oddeleniach a ambulanciach sa  

profesionálny charakter TBC môže niekedy odhaliť aj u zamestnancov, ktorí neboli  

v evidencii skupiny zvýšene exponovaných voči TBC (v III. kategórii rizikových prác). 

Starostlivá objektivizácia pracovnej anamnézy s posúdením epidemiológov príslušných 

RÚVZ môže spresniť diagnostickú rozvahu o profesionálnom pôvode ochorenia.  

Kľúčové slová: výskyt, tbc dýchacieho systému, mimopľúcna tbc, silikotuberkulóza,  

rizikové práce, zdravotníctvo, prevencia, pracovno-zdravotná služba  

 

Úvod     

 Profesionálne infekcie boli v rokoch 2002 - 2011  počtom ročných hlásení chorôb 

z povolania (CHzP) v SR na 3. mieste za profesionálnymi ochoreniami pohybového 

aparátu končatín. Podľa odborových odvetví / rezortov sa vyskytovali a vyskytujú na 

Slovensku najviac v zdravotníctve. Tak tomu bolo aj v r. 2010 a v 2011. V r. 2010 bolo 
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v SR hlásených ako CHzP 40 profesionálnych infekčných ochorení, v r.2011 sa hlásilo 50 

profesionálnych infekcií (13,4% zo všetkých 373 CHzP v tomto roku).  

   Po roku 1990 sa v SR do značnej miery menili pracovné podmienky, klesal počet 

zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce III. a IV. kategórie s faktorom infekcie (14). 

V r. 2010 v riziku profesionálnej infekcie v III. kategórii pracovalo 2733 zamestnancov, 

z toho v riziku TBC bolo evidovaných 2390 zamestnancov, z toho 2144  v zdravotníctve 

a oblastiach sociálnej pomoci. Zvyšné rizikové práce, u 246 zamestnancov v riziku TBC, 

boli vyhlásené hlavne u zamestnancov, policajtov, ktorí boli v práci v styku s migrantami, 

u pracovníkov v útulkoch, azylových zariadeniach, ev. u zamestnancov v iných 

komunitách so zvýšeným výskytom TBC.                                                          

 

 Materiál a metodika 

 Vykonali sme longitudinálnu analýzu hlásených profesionálnych TBC (profTBC) 

ochorení (CHzP) v rámci položky č.24 a 33-3 Zoznamu CHzP SR od r.1997 do r.2011. 

Údaje boli získané z Automatického systému triedenia rizík - ASTR (14), od r. 1992 zo 

Zdravotníckych štatistík UZIŠ Slovensko, neskôr z Národného centra zdravotníckych 

informácií (NCZI) SR (18). Na hodnotenie zistených údajov sme použili deskriptívne 

metódy štatistickej analýzy.V práci uvádzame na základe vlastných poznatkov a skúseností 

perspektívny pohľad na prevenciu a prístup ku faktorom, ovplyvňujúcim výskyt profTBC, 

ktorá je dlhodobo treťou, najčastejšou profesionálne sa vyskytujúcou infekciou v SR. 

 

Výsledky 

 V r. 2011 v  riziku profesionálnej infekcie v  III. kategórii pracovalo 2733 

zamestnancov, z toho v riziku TBC bolo  evidovaných 1698 zamestnancov. V IV. kategórii 

s rizikom TBC boli v r. 2002 a v r. 2003 dvaja zamestnanci. S ohľadom na zlepšenie  

hygienického štandardu, dodržiavanie správnej bariérovej techniky pri ochrane zdravia pri 

práci v zdravotníctve, sa v SR po r. 2003 nevyhlasuje u TBC infekcií riziková práca IV. 

kategórie. Prehľad o počte žien a mužov vystavených v práci TBC v SR v rr. 2002 – 2011 

v III. kategórii je na obr. 1.  

 

 
Obr.1 Počty pracovníkov vystavených v SR práci v riziku TBC v III. kategórii 

          v desaťročí rr. 2002 – 2011.  
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 ProfTBC sa hlási na Slovensku podľa Zoznamu CHzP SR (t. č. Príloha  č.1  Zákona 

NR SR č.461/2003 Z. z.) vo viacerých položkách (poznámka: aj v minulosti išlo o rovnaké 

číslovanie položiek podľa staršieho Zoznamu CHzP: Príloha č.1 Vyhlášky 149/1988 SSR):    

    - v položke 33-3 ako silikotuberkulóza, u  baníkov, mínerov, čističov odliatkov, 

kamenárov a i. profesií ak sa ku fibrokonióze pridruží aktívne prebiehajúci TBC proces 

v pľúcach. V  rr. 1997 až 2011 bolo na Slovensku  hlásených  24  silikotuberkulóz, 

priemerne 0-4 ročne. V r. 2011 bol hlásený len 1 prípad silikotuberkulózy u baníka 

v starobnom dôchodku. 

 - v položke 24 v rámci infekčných a parazitárnych prenosných ochorení bolo na 

Slovensku v tom istom 15 ročnom období, v rr. 1997 až 2011, hlásených 95  

profesionálnych TBC (obr.1). 

  Hlásené TBC ochorenia s pľúcnou a mimopľúcnymi formami TBC v položke 24 

Zoznamu CHzP postihovali dominantne (v 87% - 92%) zdravotníckych pracovníkov. 

Sporadický výskyt  bol zachytený a  Klinikami pracovného lekárstva SR v rezorte školstva 

(u pedagógov lekárskych fakúlt so súbežnou klinickou praxou), u pracovníkov sociálnych 

služieb, v migračných azylových ustanovizniach, v polícii a väzenstve.  

 - v položke 26  neboli od r. 1984 doteraz  hlásené prípady bovinnej tbc. 

 

 Počet hlásených CHzP s diagnózou TBC v SR v rokoch 1997 – 2011 bol po 

sumarizácii evidencie v polož. č. 33-3 a č. 24 Zoznamu CHzP 119 profesionálnych 

tuberkulóz. 

 Od r. 1997 do r. 2011 sme mohli získať v položke 24  hlásenej TBC zo štatistických 

údajov UZIŠ / NCZI SR aj údaje o diagnózach profTBC podľa MKCH-10. Výskyt 

v jednotlivých rokoch, dokumentujúci pokles a očakávanú prevahu respiračného typu 

profTBC dýchacieho systému (dg. A-15, A-16, A-18)  je na obr.2.  

 

 
  

Obr. 2. Počty ochorení profTBC  (položka č. 24 Zoznamu CHzP SR) podľa foriem 

(MKCH-10) v SR v rr. 1997-2011; súbor pacientov n = 95  

 

 Percentuálny podiel typov profTBC v období  rr.1997 až 2011 je vyjadrený na 

obr.3. 
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 Najvyšší výskyt profTBC  bol v Košickom a Prešovskom kraji. Podľa našej štúdie 

výskytu v kategóriách pracovníkov zdravotníctva bol absolútny počet ochorení najvyšší 

u stredne zdravotníckeho personálu - zdravotných sestier.  

 V práci Rozborilovej a spol. (10), analyzujúcej výskyt profTBC u 49 zdravotníkov 

na strednom Slovensku v 20 ročnom období (v rr. 1979-1988) sme upozornili, že pri 

prepočtoch na počet zamestnancov v profesijných kategóriách bol najvyšší výskyt tbc 

u nižšieho zdravotníckeho personálu a u lekárov.   

 

 
Obr. 3 Počty a percentuálny podiel  typov  profTBC v SR v  rr.1997 až 2011  (položka 

č. 24 Zoznamu chorôb z povolania  SR; súbor pacientov  n = 95) 

 

 Priemerný počet rokov odpracovaných v zdravotníckom zariadení v čase priznania 

profesijného ochorenia bol 15,5 ± 9,4 rokov (x ± SD). Vyšší výskyt profTBC bol 

u pracovníkov patologickej anatómie a súdneho lekárstva, v mikrobiologických 

laboratóriách, na oddeleniach ORL a TaRCH. BK pozitivita u zdravotníkov bola zachytená 

v 55,5% prípadoch, pri silikotuberkulóze v 38,6% prípadov. Rozpadové formy TBC sa 

u zdravotníkov vyskytli  v 16,5 % prípadoch, bez významného rozdielu voči pacientom so 

silikotuberkulózou.   

 Vekový priemer  pri zistení  profTBC zdravotníkov bol nižší  v porovnaní s vekom 

pri hlásení silikotuberkulózy - 41,7±1,3 resp. 63,61 ± 19,9 (1, 10). 

             V r. 2010 bola chorobnosť na profTBC 0,17 TBC/100.000 poistencov, a 3,70/ 

100.000 pracovníkov v zdravotníctve.  

 

Diskusia 

 Počet  infekčných profesionálnych ochorení v SR a ČR v posledných desaťročiach  

klesá (12). Dlhoročne ide o výraznú prevahu výskytu týchto ochorení u žien nielen v SR 

ale napr. aj v Poľsku a v Česku, čo súvisí s rizikom infekcie pri dominujúcom zastúpení 

žien v zamestnaniach v rezorte zdravotníctva a sociálnych služieb (9, 3). V susednom 

Poľsku v ostatnom desaťročí tiež klesá celkový počet CHzP, pričom v r. 2001 bolo 

hlásených 6007 CHzP (z toho 715 infekčných ochorení vrátane 100 prípadov TBC a v r. 

2008 3546 CHzP (z toho 956 infekčných ochorení) (9,17). V Poľsku sú profesionálne  

infekčné a parazitárne ochorenia t. č. druhou najčastejšou skupinou CHzP s najvyšším 

výskytom v zdravotníctve a oblasti sociálnej práce (17). Na rozdiel od klesajúcich 

prípadov pneumokonióz v SR bol v Poľsku v r.2010 zaznamenaný vzostup  

pneumokoniózy o 156 prípadov (o 24,6%). Vzostup je upozornením na nutnosť kvalitného 

1; 1%

31; 33%

12; 13%

49; 51%

respiračná, hist. potvrdená (A15)

respiračná, hist. nepotvrdená (A16)

mimopľúcna (A18)

miliárna (A19)

tbc chrbtice (M49)

tbc platničiek (M51)



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

37 
 

dohľadu na zdravotný stav  u tejto skupiny chorých aj čo sa týka prevencie infekcie TBC, 

a to aj po vyradení z prašnej expozície, aby sa zamedzilo nárastu nasadajúcej TBC  

v menejcennom teréne fibrokoniózy pľúc.     

 Na Slovensku, podobne ako v Českej republike, patrí TBC stále medzi 3 

najčastejšie sa vyskytujúce profesionálne infekcie (2).  Je  potešiteľné, že počet  závažných  

profTBC v poslednom desaťročí v SR postupne klesal. Avšak Hassmanová a spol. (4) 

upozornili, že v ČR v rr. 1986 - 2000 boli absolútne ročné počty prípadov profTBC 

relatívne stacionárne. Z tohto pohľadu  je správne, že  pracovníci zvýšene ohrození TBC 

infekciou zostávajú v SR naďalej zaradení do III. kategórie rizikových prác, kde je  

zvýšený dohľad na zdravotný stav a pracovné prostredie  zamestnancov.  

TBC u zdravotníkov sa vyskytuje v skoršom produktívnom veku života. Naše údaje  

o  nižšom priemernom veku pri zistení profTBC sú v tesnej korelácii s nálezom  

priemerného veku pri hlásení TBC 42,7 rokov (29 - 63 ročné vekové hranice) u 12 

zamestnancov TBC liečební vo V. Hágoch aj v neskoršej dekáde z  r.1998 - 2010 (11). 

Hassmanová a spol. upozornili,  že najvyšší výskyt  profTBC  bol u zdravotníkov  v ich 

súbore z Českej republiky do 35 roku ich veku (4). 

  Priemerný vek pri hlásení profTBC v našej štúdii u 49 zdravotníkov 

stredoslovenského kraja bol nižší v porovnaní s hlásením 91 prípadov silikotuberkulóz 

(41,7± 11,3 vs 63,6 ± 19,9 rokov;  p< 0,001  (10). Pri  porovnávaní chorých so 

silikotuberkulózou s 38,6% BK pozitivitou, bola častejšie (v 55,5%) zachytená BK 

pozitivita u zdravotníkov s dg profTBC (aj keď rozpadové formy sa vyskytovali prakticky 

v rovnakom rozsahu - pri silikotuberkulóze v 16,2%,  pri TBC zdravotníkov v 16,5%). 

Vyššie zachytenie BK pozitivity v našej štúdii u zdravotníkov v porovnaní s pacientmi zo 

silikotuberkulózou nie je prekvapením. TBC proces nasadá pri pneumokoniózach do 

fibrotizujúceho pľúcneho substrátu, spravidla s maximom v horných pľúcnych poliach. 

Toto ,,zamurovanie“ môže do určitej miery obmedzovať šírenie sa BK  do dýchacích ciest. 

V literatúre sú upozornenia, že u pacientov so silikotuberkulózou je, v porovnaní  

s pacientmi s TBC dýchacieho systému bez prašnej expozície, ťažšie uspieť v liečbe, lebo 

ATB horšie penetrujú do silikoticky zmenených pľúc, navyše je tu narušená aj funkcia  

makrofágov (6).  

 Pri vykonávaní vstupnej lekárskej prehliadky do zamestnania so zvýšeným 

ohrozením TBC infekciou treba posúdiť kontraindikácie pre prácu, vykonať a archivovať 

prehľadnú rtg snímku pľúc, pri negativite Mantoux II aplikovať BCG vakcínu. Pri 

periodických vyšetreniach sa indikuje opakovaná rtg snímka len v prípadoch klinického 

podozrenia na TBC, súbežne s ďalšími vyšetreniami spúta na BK, QuantiFERON testu 

atď.  Zamestnanci v riziku TBC  majú byť dôkladnejšie lekársky vyšetrení po prekonaní  

závažnejších respiračných infekcií, pri oslabení imunity z rôznych príčin, pri ťažšom 

diabete a pod. U zdravotníkov treba zostať ostražitým aj s ohľadom na informácie 

o globálnych údajoch o výskyte TBC vo svete, spojitosti výskytu s HIV, s migráciou  

obyvateľstva, chudobou, nárastom multirezistentných TB a pod. (13, 16). Základnou 

podmienkou pre prácu v riziku TBC ostáva dôsledné dodržiavanie hygienicko-

epidemiologického štandardu pracoviska, správnej bariérovej techniky a pravidiel osobnej 

ochrany pri práci (5). V oblasti prevencie a kontroly TBC ochorení sa lekár vykonávajúci  

vstupné, periodické, výstupné ev. následné lekárske prehliadky riadi vyhláškou č.585/2008 

MZ SR a očkovaním podľa § 8 tejto vyhlášky (15).   

 

Záver 

            Pokles výskytu profTBC  na Slovensku súvisí s priaznivo sa vyvíjajúcim poklesom 

tbc chorôb v populácii detí a dospelých v SR so zlepšením pracovných podmienok, 

dodržiavaním správnej bariérovej techniky pri ochrane zdravia pri práci aj samotnými  
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zamestnancami (7, 11). V poslednom desaťročí klesá v SR aj počet pracovníkov  

zaradených z titulu ohrozenia TBC do III. kategórie rizikových prác. Svoje miesto  

v prevencii zaujala aj Pracovno-zdravotná služba (PZS), ktorá dohliada na zdravotný stav  

zamestnancov a na ich pracovné prostredie, s cieľom dosiahnuť v spolupráci s vedením 

organizácií a s ďalšími zložkami minimalizovanie rizika na najnižšiu možnú mieru. 

Preventívnymi opatreniami sa ušetria nemalé finančné prostriedky, v opačnom prípade 

vynakladané na ličbu, odškodňovanie chorôb z povolania a kompenzácie, súvisiace 

s dočasnou stratou pracovnej schopnosti, ev. s trvalým obmedzením, až stratou pracovnej 

spôsobilosti pre profesionálne ochorenie. V prípade ochorenia správna včasná liečba a 

následná dispenzarizácia umožňujú podstatne znížiť výskyt trvalých následkov. 

 Najrizikovejším odvetvím pre akvirovanie TBC je trvale rezort zdravotníctva  

a sociálnych služieb a na Slovensku  t. č. už menej odvetvia  spojené s rizikom výskytu  

pneumokonióz - vzhľadom na  útlmové programy v baníctve a hutníctve.   

 Dominantný výskyt  profesionálnych infekcií  u žien  bude pretrvávať vzhľadom na 

vysoký podiel  žien, zamestnaných v rezorte zdravotníctva a sociálnych služieb.  

 Napriek registrovanému poklesu počtu profTBC  treba upozorniť  na možný vyšší 

reálny výskyt TBC profesionálnej genézy s ohľadom na niektoré špecifiká rizikového 

chovania sa v práci a prístupe zdravotníka ku podceneniu diagnostiky a registrácie TBC 

ochorenia. To negatívne vplýva nielen na liečbu chorého zamestnanca, ale môže byť aj  

zdrojom nákazy ďalších osôb v pracovnom a mimopracovnom okruhu.  

 Pretrvávajúce riziká profTBC nákazy budú do značnej miery súvisieť v súčasnosti a 

v budúcnosti so socioekonomickým globálnym pozadím sveta, migráciou obyvateľstva za 

prácou, zmenami spojenými s rozširovaním výskytu AIDS, so vzostupom  

multirezistentných foriem TBC. To všetko je dôvodom pre trvalú nutnosť nepoľaviť 

v epidemiologickej ostražitosti.  
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Abstrakt  

 Úvod: V poslednom desaťročí sa v pracovnom lekárstve venovala značná 

pozornosť  najčastejšie sa vyskytujúcim  profesionálnym ochoreniam  pohybového aparátu. 

Cieľom práce bolo zhodnotiť aj inú oblasť, ako sa v ostatných rokoch menil výskyt 

a štruktúra profesionálnych intoxikácií a aké je evidovanie  rizikových prác, pri ktorých sú 

pracovníci vo zvýšenej miere vystavení škodlivým účinkom chemických látok, ktoré  

môžu viesť ku  otravám.  

 Materiál a metodika: Retrospektívna analýza údajov 254 chorôb z povolania  

v SR, uvádzaných v položkách 1-18. Zoznamu chorôb z povolania za roky 2000-2011. 

Sumarizovaný prehľad o rizikových prácach III.-IV. kategórie, zodpovedajúcich  

ochoreniam  položiek  1-18. Zoznamu za roky 2000-2010. Zdrojmi boli výročné správy 

UVZ SR, ročenky UZIŠ/NCZI SR, ASTR SR. Vlastnými kazuistikami upozorňujú na dg. 

úskalia. 

 Výsledky: V r.2000 bolo v SR hlásených 67 profesionálnych intoxikácií, v roku 

2011 len 7. V posledných 5-tich rokoch sa najčastejšie vyskytli otravy organickými 

látkami (16 prípadov - skupina halogénových uhľovodíkov a skupina benzénu a jeho 

derivátov), na 2. mieste bolo 11 otráv CO a na 3. mieste 10 otráv bojovými a im 

podobnými chemickými látkami. Intoxikácie kovmi a ich zlúčeninami výrazne ustúpili. 

V r.2000 bolo v rizikovej práci s chemickými látkami v SR vystavených 17.497, v r.2010 

5.786 zamestnancov.  

 Záver: Pozitívny vplyv na pokles má činnosť pracovnej zdravotnej služby, ktorá t.č. 

v SR pokrýva 79,1% pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce rôzneho druhu. 

Významné môže byť možné podhodnotenie pre nedostatočnú evidenciu rizikových prác  

u samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších pracovníkov, ktorí sú častejšie vystavení 

chemickým faktorom v rámci výkonu práce dodávateľským spôsobom. Nevykonávajú sa u 

nich lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu ku práci. V budúcnosti to môže viesť 

k poškodeniu zdravia o.i. aj z chemických faktorov v pracovnom prostredí. Autori dávajú  

podnet k náprave uvádzaného nežiaduceho stavu. 

Kľúčové slová: chemické látky, pracovné prostredie, kategórie prác, profesionálne  otravy, 

analýza, pracovno zdravotná služba  
 

Úvod 

 V období rokov 1995 až 2011 klesol v SR celkovo počet zamestnancov 

vykonávajúcich rizikové práce o 38,9%. Je pozoruhodné, že prakticky identicky, o 38,0%, 

klesol za uvedené obdobie aj celkový počet chorôb z povolania hlásený v SR.  

 Vzhľadom na rozsiahly pokračujúci útlm vo viacerých priemyslových odvetviach 

v Slovenskej  republike po r. 1989, v spojení s úplným zánikom niektorých oblastí ťažby, 

hutníckej výroby, sklárskeho priemyslu a i., pri prudkej prestavbe, modernizácii podnikov, 

zavádzaní nových druhov a technológií vo výrobe, rozširovaní služieb, sa menil a mení  
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každoročne nielen celkový počet pracovníkov, ktorí vykonávajú rizikové práce, ale je aj 

pohyb v počtoch podľa rôznych faktorov práce.  

 Značne sa mení aj paleta chemických látok a ich zlúčenín, rozsah ich používania 

nielen v odvetví chemického priemyslu. Otravy niektorými, zvlášť toxicky pôsobiacimi 

látkami sa tak postupne, našťastie, môžu stať minulosťou. Naopak s pribúdaním nových 

chemických zlúčenín, s hrozbami, ktoré prináša chemický terorizmus, sa môžu objaviť 

nové problémy nielen v profesionálnej patológii ale aj ostatnom životnom prostredí (6).  

 Nedostatky v primárnej prevencii, kde sa neuplatnia potrebné mechanizmy ochrany 

a bezpečnosti zdravia pri práci a kde sú zamestnanci vystavení nadmerným koncentráciám  

rôznych chemických  látok, nebezpečenstvu vzniku havárií s únikom toxických aerosólov,  

sa môžu v konečnom prejaviť vo zvýšenom výskyte profesionálnych intoxikácií (PI). 

Niekedy siaha chemická škodlivina až za hranice podniku a môže poškodzovať okolité 

životné prostredie, vrátane populácie.  

 Cieľom práce bola analýza výskytu PI na Slovensku a prehľad o miere rizikových 

prác, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej expozícii chemickým látkam. Na  

štyroch vybraných kazuistikách z vlastnej klinickej praxe (z obdobia pred r.1975) bolo 

cieľom poukázať na kľukatú cestu diagnostiky otravy, keď bolo niekedy vyslovené 

podozrenie z choroby z povolania a naopak – spočiatku chybne považovaná za  rôzne 

choroby neprofesionálnej genézy.  

 

Metodika  

 Vykonali sme retrospektívnu analýzu údajov hlásených cestou UZIŠ/NCZI. 

Vstupné kritéria pre výber ochorení boli položky č.1 až 18. Zoznamu chorôb z povolania 

SR (3, 10, 11). Sumarizovali sme výskyt hlásených prípadov PI v rokoch 2000 až 2011 

s podrobnejšou štruktúrou v 5 ročnom období rokov 2007 až 2011. Na spracovanie  

výsledkov sme použili deskriptívne metódy štatistickej analýzy. Pri znalosti počtu 

pracovníkov vystavených rizikovej práci s chemickými faktormi  (7) bola určená  

incidencia  výskytu PI v poslednom 5 ročnom období u pracovníkov vystavených  

rizikovým prácam chemických látok.  

 Pre ilustráciu problematiky sme vybrali krátku kazuistiku pacienta, kde sa 

predpokladal profesionálny pôvod otravy, ktorá bola po spresnení okolností ochorenia 

vylúčená. Súčasťou práce sú aj ďalšie 3 kazuistiky, kde sa pre nedostatočnú pracovnú 

anamnézu určila nesprávna diagnóza, nesprávna liečba, a až s latenciou bolo odhalené 

závažné poškodenie zdravia toxickou látkou, ktorej boli zamestnanci vystavení 

v rizikovom pracovnom prostredí.  

 

Výsledky 

 V rokoch 2000 až 2011 na Slovensku výrazne klesol celkový počet chorôb 

z povolania (obr. 1). Klesali aj počty ročne hlásených PI  (obr. 1, obr.2). Z celkového počtu  

254 PI bolo  za  týchto 12 rokov  hlásených 44 PI u žien (17,4%).   

 Pri  poklese CHzP sa menilo aj percentuálne zastúpenie PI, od 10,2% (r. 2000) do 

0,7% (r.2010). Z 5.miesta v poradí častosti výskytu chorôb z povolania v SR v r.2000 sa  

skupina PI presunula v r. 2011 na 9. miesto (3).  
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Obr.1.  Výskyt chorôb z povolania a profesionálnych intoxikácií na Slovensku v rr. 2000- 

2011 

 

 

 
Obr. 2 Výskyt profesionálnych intoxikácií na Slovensku v rokoch 2000-2011, detailnejší  

pohľad (spolu 254 prípadov) 

 

 V posledných 5–tich rokoch (2007-2011) bolo hlásených 11 profesionálnych otráv  

kysličníkom uhoľnatým. Otravy bojovými látkami alebo chemickými látkami s rovnakým 

účinkom ako majú bojové látky boli hlásené u 10 pacientov. Pod 16 prípadov chorôb 

z povolania v týchto rokoch sa podpísali toxické účinky organických zlúčenín, z čoho bolo 

10 ochorení zapríčinených toxicitou halogénových uhľovodíkov a 6 ochorení toxickým 

pôsobením benzénu a jeho homológov. Profesionálne otravy kovmi aj v rr. 2007-2011 

výrazne ustúpili, boli hlásené len v 6 prípadoch, z toho išlo 5 krát o otravu olovom, 1 krát o 

poškodenie z chrómu a jeho zlúčenín. Otravy sírovodíkom boli hlásené v posledných 5 

rokoch v 4 prípadoch (tab. 1).   
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Tab.1 Profesionálne intoxikácie na Slovensku v rr.2007-2011 podľa vyvolávajúcich 

chemických látok 

 

chemická látka počet CHzP 

oxid uhoľnatý 11 

bojové a im podobné chemické látky 10 

organic. zlúčeniny – halogénové uhľovodíky 10 

organic. zlúčeniny - benzén a jeho homológy 6 

kovy 6 

sírovodík 4 

estery kyseliny dusičnej 1 

spolu 48 

 

 V r. 2011 bola najčastejším miestom výskytu otráv oblasť priemyslových odvetví. 

Táto malá skupina PI v SR v r. 2011 vynechala pracovníkov strednej vekovej kategórie.  

 Na obr.3 je zrejmý postupne klesajúci počet pracovníkov vystavených na 

Slovensku v rr. 2007-2010 pôsobeniu chemických faktorov v III. a IV. kategórii prác 

(rizikovým prácam).  

 
 

Obr. 3 Zamestnanci vykonávajúci rizikové práce - chemický faktor (III.+IV. kategória 

prác), Slovensko, rr. 2000-2010 

 

 Ročná  incidencia  PI na Slovensku  mala v rr. 2006 – 2010 klesajúci charakter. Po 

našom prepočítaní na  rizikové práce v skupine chemický faktor (zamestnancov 

zaradených do III. a IV. kategórie)  bola v r. 2006  244 PI / 100.000  a v r. 2010  52  PI / 

100.000  pracovníkov  vystavených rizikovej práci s chemickými látkami. 

 

Pacienti – kazuistiky  

Č. 1  24 ročný muž pracoval takmer 10 rokov ako opravár chladiarenských zariadení 

v riziku metylchloridu a freónu, posledný mesiac iba v riziku freónu. Po návrate z práce  

vypil menšie množstvo alkoholu a ľahol si spať. Dva dni sa cítil veľmi unavený, na tretie 
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ráno nevládal vstať z postele, upadol do asi 3 hodiny trvajúceho bezvedomia. Tak ho  

náhodou našiel kamarát. Následne bol prevezený  na interné oddelenie spádovej nemocnice. 

Pri príjme mal v krvi 32% COHb. Bol diagnostikovaný ťažký extrapyramídový 

hypertonicko-hypotonický syndróm, motorická afázia. Spočiatku bola prítomná 

inkontinencia stolice a moča. Po zlepšení stavu bol s dg otrava metylchloridom 

odporučený na oddelenie pracovného lekárstva. Otrava metylchloridom sa nepotvrdila. Po  

cielenej anamnéze sa dokázal únik CO z uzavretej piecky v manzardke, čo spôsobilo 

otravu. Vzhľadom na pomalú úpravu stavu, od detstva neurastenické ladenie pacienta,  

bolo mu natrvalo odporučené nepracovať s neurotoxickými látkami. 

Č. 2  39 ročný pacient pracoval 8 rokov v kovohutách, hlavne pri šachtových peciach, kde 

sa tavila olovená ruda. V prvých 5-tich rokoch mal 2 krát otravu olovom. Pred prijatím do 

nemocnice ho lekár liečil na chrípku. Na konci liečby na základe kontrolných 

laboratórnych výsledkov diagnostikoval anemický syndróm. Pre brušnú koliku, ktorá  

nastúpila nasledujúci deň lekár pohotovostnej služby odoslal pacienta na interné oddelenie, 

odkiaľ bol preložený na chirurgiu s podozrením na akútnu apendicitídu. Tam ho operovali 

s dg. status subileosus. Pri laparotomii sa našli len spazmy čriev, zodpovedujúce 

saturninskej kolike, apendix nebol zápalovo zmenený. Brušné koliky po operácii neprestali. 

Dodatočná pracovná anamnéza, výsledky laboratórneho vyšetrenia s potvrdením vysokých 

hodnôt olova v krvi a v moči, s vysokou hodnotou koproporfyrínov v moči odhalili dg 

profesionálna otrava olovom. Po správnej liečbe chelátmi kŕče v abdominálnej oblasti 

postupne ustúpili, upravil sa aj krvný obraz a ostatné laboratórne parametre, vrátane  

poklesu hladiny Pb v krvi a v moči. 

Č.3. 29 ročný pacient pracoval 6 rokov pri demontáži autobusov v ČSAD dielni. Pri práci 

používal pri vzniku požiarov priemerne 3x mesačne hasiaci prístroj s obsahom  

tetrachlórmetánu (CCl4). Po hasení mával opakovane pocit nevoľnosti, opitosti a tmavší 

moč. Jeho lekár týmto prejavom nevenoval pozornosť, pacient nebol ani práceneschopným.  

Až keď sa objavili malé objemy tmavého moču a bolesti brucha bol prijatý na chirurgiu 

v spádovej nemocnici s podozrením na apendicitídu. Nebol operovaný, po infekčnom 

konzíliu ho zakrátko z nemocnice prepustili s dg cholecystopatia a gastroduodenitis. 

Pracoval opäť na pôvodnom pracovisku. Ďalšie opakované expozície CCl4 prešli bez 

povšimnutia jeho lekára. Pracovná anamnéza nebola urobená. Po roku od prvej 

hospitalizácie bol prijatý  pre podozrenie na leptospirózu na infekčné oddelenie. Pre akútnu 

renálnu insuficienciu bol preložený na dialyzačné stredisko, kde diagnostikovali  

intoxikáciu CCl4 s hepatorenálnym syndrómom (urea 378 mg%=-67,5 mmol.l-1). Po liečbe  

a objektivizácii  pracovnej anamnézy oddelením chorôb z povolania bola hlásená choroba 

z povolania.  

Č.4. 34 ročný pacient robil posledné dva roky ako chlórovač prameňa Stráňavy. 1 až 5 krát 

mesačne čistil chlórovací prístroj a dopĺňal tetrachlórmetán v kapilárnom merači. CCL4 

dávkoval z hasiaceho prístroja, pričom si značne postriekal kožu horných končatín. Hasiaci 

prístroj ani po použití úplne neuzavieral, lebo nevedel, že ide o toxickú látku. Objavila sa 

vyrážka na rukách a doma aj malátnosť a gastrointestinálne ťažkosti. Po dvoch dňoch 

vyhľadal lekára, ktorý mu ordinoval urologický čaj. Po 6 dňoch s prejavmi oligúrie až 

anúrie (60 ml hemoragického moča za 24 hodín) pre podozrenie na subrenálnu obštrukciu 

mu bola vykonaná pravostranná nefrostómia. O 2 dni bol preložený na dialyzačné 

stredisko, ktoré vyslovilo podozrenie na intoxikáciu CCl4. Po dialýze vo včasnom 

polyurickom štádiu došlo ku sekundárnej infekcii operačnej rany pre urinóznu infiltráciu 

retroperitonea. Po preložení na ďalšie urologické oddelenie musela byť vykonaná 

pravostranná  nefrektómia. Klinický obraz  a objektivizácia pracovnej anamnézy potvrdili 

profesionálnu etiológiu otravy CCL4.   
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Diskusia a závery 

 Pod zmeny v analyzovanej skupine chorôb z povolania sa podpisuje aj na 

Slovensku predovšetkým výrazná reštrukturalizácia ekonomických odvetví ako aj reálne 

postupné ozdravovanie pracovného prostredia so zlepšujúcim sa dohľadom preventívneho 

pracovného lekárstva v rámci pracovno-zdravotných služieb (PZS), ktoré t.č. pokrývajú 

cca 79,1% zamestnancov evidovaných v III. a IV. kategóriach prác (8). Posilnili sa  

právomoci štátneho dozoru  z  úradov verejného zdravotníctva SR pri kontrolách faktorov  

pracovného prostredia a pracovných podmienok, s tlakom na zníženie počtu rizikových 

prác v zamestnávateľských organizáciách (9 ).  

 Na druhej strane netreba podceniť okolnosť, že sa v Odbornom usmernení MZ SR 

o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu ku práci (5) upustilo od 

povinného sledovania niektorých biologických expozičných testov (BET), ktoré by 

presnejšie odhalili a dokumentovali zvýšenú expozíciu chemickým látkam. Jedným 

z dôvodov bola skutočnosť, že zamestnávatelia od r. 2007  podľa  zákona NR SR č. 124/ 

2006 v plnom rozsahu hradia lekárske preventívne prehliadky a BET by predstavovali pre 

nich finančne nákladnejšiu položku. Lekári vykonávajúci preventívne lekárske prehliadky 

majú nezriedka problém dohodnúť sa so zamestnávateľom o potrebe, následne o ochote 

hradiť náklady spojené s doplňujúcim laboratórnym vyšetrením pomocou  BET. 

 Nemožno vylúčiť, že časť poklesu prípadov PI, hlavne ľahších, netypicky  

prebiehajúcich, zostáva neodhalená pre doteraz menej evidovanú a sledovanú oblasť   

pracovných expozícií v malých podnikoch a prevádzkach, tak ako na to upozornili  aj iní 

autori (4). Ten istý problém  je  v súčasnosti na Slovensku  u samostatne zárobkovo 

činných osôb (SZČO), ktoré môžu byť  vystavené rôznym chemickým škodlivinám. 

Nepoznané, neevidované profesijné poškodenia zdravia z chemických látok sa môžu 

vyskytnúť aj u značne narastajúceho počtu zamestnancov, pracujúcich v rôznych firmách 

v rámci výkonu práce dodávateľským spôsobom. Unikajú aj možné poškodenia zdravia u 

sezónne pracujúcich zamestnancov, niekedy migrujúcich na rôzne dlhé obdobie za prácou 

do zahraničia. Bude potrebné  naďalej zlepšovať odhaľovanie rizikových faktorov aj 

u týchto zamestnancov a zabezpečiť  im lepší dohľad na pracovné prostredie a pracovné 

podmienky, dohľad na zdravotný stav  vo vzťahu ku práci.  

 Ostáva upozorniť, že aj v rámci evidencie prác, kde sa uplatní vplyv chemických 

faktorov, dochádza v posledných 5 rokov  ku snahe širšej špecifikácie: na toxické, veľmi 

toxické, alergizujúco pôsobiace, dráždivo pôsobiace, dermatotropné látky, aerosóly. Pri 

nezriedka kombinovanom účinku chemickej látky je však potrebné vyhnúť sa mechanickej 

adícii rizikových prác u položky chemického faktoru.  

 V predloženej práci nebolo cieľom hodnotiť riziko chemickej karcinogenity, ani 

výskyt profesionálnych zhubných nádorov tejto genézy. Touto problematikou sme sa 

v rámci SR zaoberali  hlavne u zhubných nádorov dýchacieho systému na inom mieste (1) .  

 Predložené  kazuistiky   nás opakovane  dôrazne upozorňujú  na  povinnosť, že pri 

diagnostickej rozvahe  nesmieme podceniť otázku  o možnej pracovnej  expozícii 

chemickým látkam (1, 4).  
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HODNOTENIE FYZICKEJ PRACOVNEJ ZÁŤAŽE  ZAMESTNANCOV 

NA MONTÁŽNEJ LINKE 

 

S. Cisariková 

PZS Pro Benefit, s.r.o., Púchov 

 

Abstrakt 

 

Cieľ: Zhodnotenie fyzickej záťaže u zamestnancov automobilového priemyslu na 

montážnej linke, zaradenie vykonávaných prác do kategórií, návrh opatrení.   

Metodika: Posúdenie fyzickej záťaže pozostávalo z hodnotenia srdcovej frekvencie 

a energetického výdaja pomocou meracieho zariadenia Garmin FR 70, z hodnotenia 

pracovných polôh z videozáznamov a podľa časovej snímky, posúdenia práce 

zamestnancov s bremenami a   z vyhodnotenia anonymného ergonomického dotazníka 

Nordic Questionnaire.  

Výsledky: Výsledky meraní srdcovej frekvencie a energetického výdaja 

zodpovedali kritériám na zaradenie prác do 2. kategórie pre faktor fyzická pracovná záťaž, 

výsledky hodnotenia pracovných polôh do 3. kategórie z dôvodu prekročenia limitných 

hodnôt dĺžky výskytu neprijateľných pracovných polôh horných končatín a chrbtice. 

Analýza dotazníkov Nordic Questionnaire ukázala na nedostatky z hľadiska ergonómie.  

PZS navrhla opatrenia na zníženie fyzickej záťaže ohľadom pracovných polôh 

horných končatín a chrbtice – ergonomické zmeny a nový systém rotácie zamestnancov 

založený na dodržaní limitov uvedených vo Vyhláške MZ SR č. 542/2007 Z.z.. Jednotlivé 

pracovné pozície na montážnej linke boli rozdelené do 3 kategórií podľa výskytu 

a časového trvania neprijateľných pracovných polôh jednotlivých častí tela a následne 

určená rotácia zamestnancov podľa týchto kategórií. Pri uvedenom návrhu bolo možné 

prácu zamestnancov na hodnotenej  montážnej linke zaradiť do kategórie 2 pre faktor 

fyzická záťaž pri práci.  

 

Úvod 
 Ochorenia podporno-pohybového sústavy (PPS) vzniknuté v súvislosti s prácou   

predstavujú  celosvetovo vážny problém. Dôvodom je nielen ich  narastajúca incidencia 

a prevalencia, ale aj značný sociálne- ekonomický dopad pre jednotlivca i pre spoločnosť. 

Tento problém sa v posledných rokoch vyskytol aj v automobilovom priemysle vo 

všetkých štátoch Európy, kde medzi najčastejšie zdravotné problémy súvisiace s prácou 

patrí ochorenia PPS (1)... Najúčinnejším riešením sa javí  včasná a účinná prevencia. 

Spočíva nielen v primárnom odstránení rizikových faktorov za účasti technických, 

technologických, organizačných a iných opatrení, ale i vo včasnom vyhľadávaní 

pracovníkov, ktorí už majú prvotné príznaky ochorenia s následnou adekvátnou 

starostlivosťou. Okrem dôsledného vykonávania preventívnych prehliadok tu má svoj 

význam aj ergonomická analýza, kde  sa na základe štúdia pracovných podmienok 

a výskytu ťažkostí u pracovníkov   cielene stanovia účinné návrhy na predchádzanie 

vzniku poškodenia zdravia (2).        

 

Materiál a metodika 
Pri hodnotení fyzickej pracovnej záťaže na pracovisku sa postupovalo v súlade s: 

 ustanovením  § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (3) 
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 Vyhláškou MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 

fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri 

práci (4) 

 NV SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri ručnej manipulácii s bremenami (5) 

 Vyhláškou 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 (6) 

 

Vlastné posúdenie fyzickej záťaže pozostávalo z hodnotenia srdcovej frekvencie     

a energetického výdaja pomocou meracieho zariadenia Garmin FR 70, z hodnotenia 

pracovných polôh z videozáznamov a podľa časovej snímky, z posúdenia práce  

zamestnancov s bremenami a   z vyhodnotenia anonymného ergonomického dotazníka 

Nordic Questionnaire.  

 

Výsledky 

 Hodnotenie bolo vykonávané v automobilovom závode na montážnej linke            

v  montážnej hale, ktorá je umelo osvetlená, nútene vetraná, vykurovaná.  

 Linka je rozdelená na 16 stanovísk, niektoré  z nich sa ďalej delia na pravú a ľavú 

stranu. Priemerný počet výrobkov   je  cca 440 áut /zmenu, t.j. 58 áut/hodinu. Na linke 

pracuje celkovo 34 zamestnancov/zmenu. Pracovná zmena je 8-hodinová s  jednou 10 

a jednou 20 minútovou prestávkou.  Zamestnanci striedajú pracovné miesta nepravidelne 

podľa určenia  vedúceho zamestnanca a podľa aktuálnej situácie. 

Pracovníci vykonávajú  dynamickú prácu v stoji  s popochádzaním. Pracujú    ručne 

alebo s uťahovačkami a tensormi. 

Hodnotenie srdcovej frekvencie. Pri porovnaní nameraných hodnôt srdcovej 

frekvencie s limitnými hodnotami uvedenými v legislatíve, namerané priemerné hodnoty 

neboli  prekročené pre žiadnu vekovú skupinu zamestnancov -  práca spĺňa kritériá na 

zaradenie do kategórie 2 – fyzická záťaž – srdcová frekvencia(4, 6). 

Hodnotenie energetického výdaja. Výsledná hodnota celozmenového 

energetického výdaja neprekračuje legislatívou stanovenú limitnú hodnotu zmenového 

priemerného energetického výdaja pre žiadne vekové  skupiny mužov a žien. Hodnoty 

ročného energetického výdaja a minútového prípustného EV taktiež neboli prekročené pre 

žiadne vekové skupiny mužov a žien. Práca spĺňa kritériá na zaradenie do kategórie 2 – 

fyzická záťaž – energetický výdaj (4, 6). 

Hodnotenie práce s bremenami. Na základe posúdenia maximálna hmotnosť 

bremena a celozmenová hmotnosť bremena nepresahujú stanovené limitné hodnoty pre 

prácu s bremenami  pre mužov a ženy rôznych vekových kategórií v základnej polohe v 

stoji. Posúdenie pracovných činností zamestnancov spĺňa kritériá na zaradenie pracovných 

činností do kategórie 2 – fyzická záťaž – práca s bremenami (5, 6). 

 Hodnotenie pracovných polôh. Vzhľadom k prekročeniu limitov časovej dĺžky 

výskytu neprijateľných pracovných polôh horných končatín a chrbtice by práce na 11 

pozíciách na linke mali byť zaradené do 3. kategórie prác pre faktor fyzická záťaž (4, 6). 

Navrhnuté riešenie. Podľa údajov od zamestnávateľa nie je možné vykonávanie 

fixnej rotácie zamestnancov na presne stanovených pozíciách. Zamestnanci začali na 

základe nášho návrhu vykonávať riadenú rotáciu po 1/3 zmeny s tým, že rotácia je 

podmienená výskytom neprijateľných pracovných polôh. Aby nedochádzalo k prekročeniu 

limitov, vedúci zamestnanci na linkách, ktorí rozdeľujú zamestnancov na jednotlivé 

pozície,  sa riadia tabuľkou, ktorú sme nazvali „semafor rizík“. Každá pracovná pozícia je 

označená farbou, ktorá určuje dĺžku práce zamestnanca na uvedenej pozícii za zmenu:    
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červené pole – vysoký výskyt neprijateľných pracovných polôh – na týchto 

pozíciách môže zamestnanec pracovať len 1/3 zmeny. Ďalšie 2/3 môže pracovať na  2 

pozíciách označených zelenou farbou. 

oranžové pole – zvýšený výskyt neprijateľných pracovných polôh – zamestnanec 

môže za zmenu pracovať na 1 - 2 pozíciách označených oranžovou farbou a zvyšný čas na 

pozíciách označených zelenou farbou, ale vždy tak, aby súčet minút NPP  za celú pracovnú 

zmenu bol maximálne 30.  

   zelené pole – žiadny alebo minimálny výskyt NPP - zamestnanec môže za zmenu 

pracovať  až na 3 pozíciách označených zelenou  farbou  

 Výsledky hodnotenia dotazníkov Nordic Questionnaire. Celkom bolo 

vyzbieraných 66 dotazníkov od 61 mužov a 5 žien. Ťažkosti PPS  uviedlo  88 % 

zamestnancov  montážnej linky, lekára  pre ťažkosti PPS navštívilo 23 %. Zamestnanci  

uviedli najviac ťažkostí v oblasti L/S chrbtice (58 %), dlaní/rúk (55 %) , hrudnej časti 

chrbtice (40 %)  a  členkov/chodidiel (38 %). Bol zistený  zvýšený  výskyt počiatočných 

symptómov syndrómu  karpálneho tunela (52 %). 

Z výsledkov subjektívneho hodnotenia  rizík vybraných faktorov práce a 

pracovného prostredia na výskyt ťažkostí PPS na prvých  miestach  zamestnanci uvádzali  

mikroklimatické podmienky, práca dlhodobo v tých istých polohách, nedostatočné 

prestávky, nadmerný predklon trupu. 

    

Záver  

Odporúčania  Pracovnej zdravotnej služby   
 Vykonávať rotáciu zamestnancov podľa výslednej  tabuľky Hodnotenie pracovných 

polôh s rešpektovaním  tzv. „semafora“ rizík.  

 Pozície označené červenou farbou označiť aj na pracovisku červenou nálepkou 

s vyznačením časti tela, ktorej sa to týka. 

 Vzhľadom k tomu, že pracovníci takmer na každej pracovnej pozícii pracujú s ručnými 

nástrojmi, nie je možné ani pomocou rotácie vylúčiť rizikové faktory vzniku 

karpálneho tunela. Z tohto dôvodu odporúčame  zabezpečiť vstupné a  periodické 

lekárske preventívne prehliadky každý rok so zameraním na ochorenia horných 

končatín  (vyšetrenie vykonávať v rámci prehliadky na nočnú prácu). 

 V prípade zistenia príznakov ochorenia podporno – pohybového aparátu  zamestnanca 

preradiť na iné pracovisko.  

 Vykonávať aj mimo  obvyklých  termínov (mimoriadne) preventívne lekárske 

prehliadky  zamerané na ochorenia horných končatín v prípadoch, že zamestnanci budú 

pociťovať  ťažkosti spôsobené výkonom práce a tieto ťažkosti zamestnávateľovi 

oznámia.   

 Zabezpečovať školenia zamestnancov z hľadiska fyzickej záťaže 

 Poskytnúť zamestnancom informačný materiál o príčinách vzniku syndrómu 

karpálneho tunela a možnostiach prevencie.   
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INVÁZNE PNEUMOKOKOVÉ OCHORENIA A MONITORING ZÁMENY 

KAUZÁLNYCH SÉROTYPOV STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE. 

 

J. Čamajová1, E. Bottková1, C. Klement1, L. Maďarová1, H. Hupková2, M. Avdičová1, 

H. Hudečková3 

1Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 
2Mikrobiologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

3Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, 

Martin  

 

Abstrakt 

 Úvod: Pneumokokové infekcie predstavujú jednu z hlavných príčin úmrtí spomedzi 

ochorení preventabilných očkovaním. Ich pôvodca Streptococcus pneumoniae sa 

vyznačuje vysokou sérotypovou variabilitou. Proti najrizikovejším sérotypom boli 

vyvinuté sérotypovo špecifické vakcíny. Od zavedenia 7-valentnej konjugovanej vakcíny 

vo svete bol všeobecný výrazný pokles vo výskyte invazívnych ochorení sprevádzaný 

zámenou kauzálnych sérotypov. V súčasnosti sa táto vakcína nahrádza viacvalentnými 

vakcínami, a preto je dôležité sledovať, či a nakoľko dochádza k zámene sérotypov. 

Materiál a metodika: Pri stanovení sérotypov izolovaných kmeňov boli použité klasické 

sérologické metódy a molekulovo – biologické metódy.  

 Výsledky: Najčastejšie sa vyskytujúcimi sérotypmi boli v oboch rokoch sérotypy 3 

a 19A. Najvyššie pokrytie kauzálnych sérotypov sme zaznamenali u 13-valentnej vakcíny. 

V rámci sledovaného obdobia sme zaznamenali pokles v zastúpení vakcinačných 

sérotypov u inváznych pneumokokových ochorení. 

 Závery: V ére sérotypovo špecifických pneumokokových vakcín je monitorovanie 

inváznych pneumokokových ochorení a výskytu kauzálnych sérotypov mimoriadne 

dôležité, nakoľko v populácii pneumokokov môžu nastať zásadné zmeny.  

    

Úvod 

Pneumokokové infekcie predstavujú jednu z hlavných príčin úmrtí spomedzi 

ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním (1). Pôvodcom týchto ochorení je 

Streptococcus pneumoniae, ktorý sa vyznačuje vysokou sérotypovou variabilitou. Doteraz 

je známych až 93 rôznych sérotypov daných kapsulárnymi polysacharidmi, pričom toto 

číslo nemusí byť konečné (2). Kým niektoré sérotypy sú považované za málo virulentné, 

iné môžu viesť k miernym až k ťažkým inváznym pneumokokovým ochoreniam. Len 

limitovaný počet sérotypov spôsobuje väčšinu inváznych pneumokokových ochorení (IPO) 

vo svete (3). Proti najrizikovejším sérotypom boli vyvinuté sérotypovo špecifické vakcíny. 

V súčasnosti sú dostupné 2 rôzne typy pneumokokových vakcín: 23-valentná 

polysacharidová vakcína (PPV23) proti 23 sérotypom a konjugované pneumokokové 

vakcíny (PCV) s rôznou valenciou – 7-valentná vakcína PCV7, ktorá je zavedená vo viac 

ako 70 krajinách, ako aj nedávno zavedené 10- a 13-valentné konjugované vakcíny PCV10 

a PCV13. Vakcinácia pomocou PCV7 preukázala veľkú úspešnosť v znížení výskytu 

inváznych ochorení spôsobenými vakcinálnymi sérotypmi u očkovaných detí a dokonca aj 

medzi neočkovanými deťmi a dospelými ako dôsledok pozoruhodného efektu kolektívnej 

imunity (herd imunity) (4). Avšak výskyt inváznych pneumokokových ochorení (IPO) 

spôsobených nevakcinačnými sérotypmi sa niekoľko rokov po zavedení PCV7 vakcíny 

zvýšil (5) a došlo k zámene kauzálnych sérotypov. V súčasnosti sa táto vakcína vo svete 
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nahrádza viacvalentnými vakcínami, a preto je dôležité sledovať, či a nakoľko dochádza k 

spomínanej zámene sérotypov aj v týchto podmienkach. Toto meniace sa zastúpenie 

sérotypov môže mať zásadný vplyv aj pri vytváraní budúcich stratégií očkovania.  

Materiál a metodika 

 Kultivácia kmeňov S. pneumoniae prebehla na krvnom agare (18-24 hod., 37°C). Po 

kultivácii boli kmene v monokultúre dlhodobo uchované pri -80°C a pasážované. 

Z každého kmeňa bola izolovaná DNA. Stanovenie sérotypu bolo vykonané pomocou 

klasických sérologických metód (latexová aglutinácia, Neufeldova reakcia) 

a novozavedených molekulovo – biologických metód (kombinácia dvoch po sebe 

nasledujúcich multiplexných PCR reakcií). 

 

Výsledky 

Do Národného referenčného centra pre pneumokokové nákazy (NRC) bolo za 2 roky jeho 

činnosti (2011-2012) zaslaných 89 izolátov Streptococcus pneumoniae získaných od 

pacientov s inváznym pneumokokovým ochorením na bližšiu špecifikáciu – sérotypizáciu. 

Najčastejšie sa vyskytujúcimi sérotypmi boli v oboch rokoch sérotypy 3 (20,0% za rok 

2011 a 22,5% za rok 2012) a 19A (17,5% za rok 2011 a 20,4% za rok 2012). Až 50% 

zachytených sérotypov 19A v r. 2012 sa vyskytovalo u detí vo veku do 5 rokov. 

 Pri porovnaní výskytu vakcinačných sérotypov u inváznych pneumokokových ochorení 

u jednotlivých konjugovaných vakcín sme zistili, že v r. 2011 sérotypy zahrnuté vo 

vakcíne PCV7 predstavovali 32%, vo vakcíne PCV10 32% a vo vakcíne PCV13 až 72,5%. 

V r. 2012 dosahovalo pokrytie pre sérotypy zahrnuté v PCV7 14,3%, PCV10 18,4% 

a PCV13 59,2% (Graf č. 1). Vzájomným porovnaním výsledkov v r. 2011 a 2012 sme 

zistili pokles v zastúpení vakcinačných sérotypov – pre PCV7 o 56%, pre PCV10 o 43,4% 

a pre PCV13 o 18,3%. 

 

 
Graf č. 1: Percentuálne zastúpenie vakcinačných a nevakcinačných sérotypov S. 

pneumoniae pre konjugované vakcíny PCV 7, PCV 10 a PCV 13 v rokoch 2011 a 2012. 
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 U detí s IPO vo vekovej kategórii 0-2 roky sme počas sledovaných rokov zaznamenali 

pokles v zastúpení vakcinačných sérotypov pre PCV7 (z 50% na 25 %) a PCV10 (z 50% 

na 25%), ale nárast pre PCV 13 (z 60% na 75%) (Graf č. 2). U pacientov s IPO vo veku 65 

a viac rokov sme naopak zaznamenali nárast vakcinačných sérotypov u všetkých troch 

vakcín (Graf č. 3).  

  

 
Graf č. 2: Porovnanie percentuálneho zastúpenia vakcinačných a nevakcinačných 

sérotypov u prípadov IPO vo vekovej kategórii 0-2 roky v rokoch 2011 a 2012. 

 

 
Graf č. 3: Porovnanie percentuálneho zastúpenia vakcinačných a nevakcinačných 

sérotypov u prípadov IPO vo vekovej kategórii 65 a viac rokov v rokoch 2011 a 2012. 
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Diskusia a závery 

Potenciál pneumokokov stať sa invazívnymi, súvisí so zložením polysacharidovej kapsuly 

(t.j. so sérotypom). Určité sérotypy majú väčší potenciál spôsobovať invázne ochorenia 

ako iné (6). Na prevenciu pneumokokových ochorení u detí bolo zavedené v mnohých 

krajinách očkovanie konjugovanými pneumokokovými vakcínami. Na Slovensku bolo v 

januári 2009 zavedené celoplošné povinné očkovanie proti pneumokokom u detí mladších 

ako 2 roky konjugovanou 7-valentnou vakcínou PCV7. 10-valentná vakcína PCV10 je 

k dispozícii od januára 2011 a 7-valentná vakcína bola nahradená 13-valentnou v júli 2010.  

V r. 2011 bolo v Slovenskej republike zriadené Národné referenčné centrum pre 

pneumokokové nákazy. Za 2-ročné obdobie činnosti NRC sme sledovali zastúpenie 

kauzálnych sérotypov v podmienkach povinného očkovania. Najčastejšie sa vyskytujúcimi 

sérotypmi spôsobujúcimi IPO u nás boli v oboch rokoch sérotypy 3 a 19A, ktoré sú 

zahrnuté len v 13-valentnej vakcíne PCV13. Takýto trend je v súčasnosti zaznamenávaný 

celosvetovo (5,7). Kmene so sérotypom 19A sú považované za predominantnú príčinu IPO 

v post-PCV7 ére (5). Sérotyp 3 je asociovaný so zvýšeným relatívnym rizikom úmrtia (7).  

Pri porovnaní výskytu vakcinačných sérotypov u inváznych ochorení pre jednotlivé 

konjugované vakcíny sme zistili, že v r. 2011 bolo pokrytie sérotypov zahrnutých vo 

vakcínach PCV7 a PCV10 o viac ako polovicu nižšie ako pokrytie sérotypov zahrnutých 

vo vakcíne PCV13. V r. 2012 bol tento rozdiel ešte výraznejší. 13-valentná vakcína PCV13 

mala u nás v sledovanom období najvyššie pokrytie kauzálnych sérotypov, čo môže 

nasvedčovať tomu, že vakcína PCV13 by mohla mať u nás najvyššiu efektivitu.  

 Vzájomným porovnaním výsledkov v r. 2011 a 2012 sme zistili výrazný pokles 

v zastúpení vakcinačných sérotypov pre 7- a 10-valentnú vakcínu a miernejší pokles pre 

13-valentnú vakcínu. Pri sledovaní najviac ohrozených vekových skupín (deti do 2 rokov 

a starší pacienti vo veku 65 a viac rokov) sme takisto zaznamenali posuny v zastúpení 

vakcinačných sérotypov. U detí do 2 rokov sme zistili pokles v zastúpení vakcinačných 

kauzálnych sérotypov pre PCV7 a PCV10, len pre PCV13 bol zistený nárast. U pacientov 

≥ 65 rokov sme zistili nárast v zastúpení vakcinačných sérotypov. Tento fakt môže byť 

podmienený tým, že na dosiahnutie efektu kolektívnej imunity je pravdepodobne potrebný 

dlhší čas. Zmeny v zastúpení kauzálnych sérotypov boli pozorované vo viacerých 

krajinách po zavedení PCV a sú dôsledkom dvoch javov – zámeny sérotypov („serotype 

replacement“) a tzv. kapsulárneho preskoku („capsular switching“), ktoré spolu úzko 

súvisia (8). Tzv. zámena sérotypov  predstavuje zámenu vakcinačných typov za 

nevakcinačné typy. Tento jav môže nastávať prirodzeným presadením sa nevakcinačných 

sérotypov alebo prenesením kapsulárnych génov jedného typu kapsuly do genetického 

prostredia kmena s pôvodne iným typom kapsulárnych génov (kapsulárny preskok). 

V našom prípade ide ešte o príliš krátky čas na jednoznačné zhodnotenie týchto javov, ale 

ukazujúci sa trend by mohol nasvedčovať o výskyte zámeny sérotypov aj v našich 

podmienkach. Prispieva k tomu i fakt, že sérotyp 3, ktorý sa v rozhodujúcej miere 

vyskytoval u dospelých (9), sme zachytili aj u detí do 5 rokov, takže by mohlo dôjsť 

k posunu výskytu tohto sérotypu do mladších vekových kategórií a tak k zámene 

sérotypov.  

 Invázne pneumokokové ochorenia predstavujú celosvetový problém sprevádzaný 

vysokou morbiditou a mortalitou. Vzhľadom na to, že súčasné pneumokokové vakcíny sú 

sérotypovo špecifické, je mimoriadne dôležité monitorovanie výskytu kauzálnych 

sérotypov a dôsledkov vysokej genetickej plasticity pneumokokov, čo predstavuje i jeden 

z cieľov Európske siete pre invázne pneumokokové ochorenia. 
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VÝSKYT ORNITÓZY – PSITAKÓZY U ĽUDÍ NA SLOVENSKU 
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Abstrakt 

Chlamydia  (Chlamydophila) psittaci je  jedným z cicavčích chlamýdiových patogénov, 

ktorý môže infikovať rôzne druhy zvierat ako aj človeka. Je pôvodcom endemickej vtáčej 

chlamydiózy a respiratórnej ornitózy – psitakózy u ľudí, C. psittaci sa prenáša inhaláciou, 

kontaktom alebo ingesciou. Klinicky sa v začiatkoch manifestuje ako chrípkovité 

ochorenie, ktoré bez terapie progreduje až do ťažkej pneumónie. Za sledované obdobie 

rokov 2004 – 2011 bolo na Slovensku hlásených len 25 ochorení na ornitózu – psitakózu 

u ľudí. Pravdepodobne veľa ochorení uniká pod inou diagnózou evidencii a náležitej liečbe 

v dôsledku naspráv nej diagnostiky. 

 

Úvod 

 Zoonózy predstavujú širokú skupinu infekčných chorôb, ktoré majú výraznú tendenciu 

k epidemickému výskytu a typický je pre ne aj profesionálny charakter. Ako pramene 

nákazy pri zoonózach sa uplatňujú rôzne druhy domácich i voľne žijúcich zvierat, ktorých 

epidemiologický význam v prenose nákazy na človeka ovplyvňujú fylogenetické a sociálne 

faktory, pričom zvieratá, ktoré sú fylogeneticky bližšie človeku sú epidemiologicky 

významnejšie.  

 Do skupiny zoonóz je radená aj ornitóza – psitakóza a cicavčie chlamydiózy, ktoré sa 

na človeka prenášajú z rôznych druhov infikovaných zvierat. Jedná sa o  akútne 

horúčkovité ochorenie s rôznymi klinickými prejavmi, prebiehajúce od inaparentných 

infekcií cez miernejšie, chrípku pripomínajúce formy, až po ťažké pneumónie so sepsou, 

končiace často smrteľne pri neliečených alebo nenáležite liečených prípadoch. Zatiaľ je to 

jediná chlamýdiová infekcia, ktorá podlieha povinnému hláseniu pod diagnózou A 70.(4) 

Psitakóza je systémové ochorenie papagájovitých vtákov a ľudí, ktoré spôsobuje 

Chlamydophila psittaci. Podľa medzinárodného zoznamu chorôb a príčin smrti WHO 

ornitóza je rovnocenný termín pre takú istú infekciu iných než papagájovitých vtákov, 

rovnako prenosnú na ľudí. K chlamýdiovým nákazám u ľudí môže dôjsť po ich kontakte 

s divo žijúcimi, ale predovšetkým domácimi zvieratami,  u ktorých chlamýdie vyvolávajú 

široké spektrum ochorení.(3) 

 Stále platí, že na chlamýdiovú infekciu treba myslieť pri pneumóniách a chrípke 

podobných ochoreniach, po kontakte s doma chovanými okrasnými a spevavými, ale aj 

v prírode alebo mestách žijúcimi domácimi a sťahovavými vtákmi, predovšetkým po 

kontakte s úžitkovými vtákmi, u profesionálne exponovaných ľudí vo veľkochovoch 

hydiny a spracovateľských podnikoch. Podozrivé sú aj potraty a predčasné pôrody mŕtvo 

narodených detí u žien s ochoreniami v gravidite po kontakte s domácimi zvieratami, 

najmä ovcami.(1) 

 Cielená laboratórna diagnostika môže tiež pomôcť objasniť niektoré systémové ochorenia 

nejasnej etiológie. Uvedené poznatky potvrdzujú potrebu ďalšieho sledovania výskytu 

chlamýdiových nákaz prenášaných z vtákov, prípadne cicavcov na ľudí a zabezpečenie 

diferenciálnej diagnostiky pneumónií.(2) Papagájce vlnkované a papagáje zostávajú 

potenciálnymi prameňmi nákazy a chov týchto vtákov je spojený so zdravotným rizikom. 

Zamorenie chovov nastáva výmenou a doplňovaním novými kusmi, pochádzajúcimi 
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z nekontrolovaných chovov alebo často i pašovanými vtákmi. Chov za účelom predaja by 

sa mal uskutočňovať len s povolením, aby sa zabezpečila evidencia a náležitá veterinárna 

kontrola. Pri výstavách okrasných vtákov by sa mali vykonávať všetky preventívne 

opatrenia, aby nedošlo k nákaze ľudí. Dôležitá je karanténa dovezených a tiež na predaj 

a výstavy určených vtákov. V súčasnosti ešte stále veľa ochorení ľudí na ornitózu-

psitakózu uniká pozornosti a evidencii. 

 V roku 2004 boli hlásené 4 ochorenia na ornitózu – psitakózu u ľudí, z toho boli 2 

ochorenia na ornitózu a 2 na psitakózu. Celková chorobnosť predstavovala 0,08 na 100 

tisíc obyvateľov. 3 ochorenia boli hlásené z Košíc a 1 z Košice – okolie. Ochorenie sa 

vyskytlo u 2 mužov a 2 žien. Podľa veku boli 3 pacienti vo vekovej kategórii 30-35 rokov 

(2x muži, 1x žena) a 1 pacientka bola vo vekovej kategórii 40-45 rokov. V 3 prípadoch bol 

v epidemiologickej anamnéze udaný kontakt s vtákmi, konkrétne s andulkami, papagájmi, 

holubmi a kanárikom. V 1 prípade ostala epidemiologická anamnéza neobjasnená. 

 V roku 2005 bolo u ľudí hlásených 10 ochorení (chorobnosť 0,19/100 000). Oproti 

roku 2004 je to viac ako dvojnásobný vzostup. Všetky ochorenia boli hlásené z Košického 

kraja. Ochorelo 6 mužov a 4 ženy vo veku 26 až 57 rokov. Najvyššia chorobnosť bola 

zistená vo vekovej skupine 55-64 ročných, najnižšia u 45-54 ročných. V epidemiologickej 

anamnéze 4 pacienti uviedli chov vtákov (z toho 1x profesionálna expozícia – ornitológ), 2 

expozíciu holubím trusom pri upratovaní povale, a v 4 prípadoch ostalo ochorenie 

epidemiologicky neobjasnené. 

 V roku 2006 bolo na základe hlásení príslušných Regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva a Listov epidemiologického vyšetrenia u ľudí hlásených 7 ochorení 

(chorobnosť 0,13/100 000). Oproti roku 2005 je to o 3 ochorenia menej. Ochorelo 5 mužov 

a 2 ženy. Ochorenia sa vyskytli v 6 prípadoch v Košickom kraji (5x v Košiciach, 1x 

v Košice–vidiek) a 1x v Trnavskom kraji vo vekových skupinách 5-19 ročných – 2x , 20-

24 ročných – 1x, 35-44 ročných – 1x, 45-54 ročných – 1x, 55-64 ročných – 1x, 65 a viac 

ročných – 1x. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná                 vo 

vekovej skupine 15-19 ročných (0,49/100 000).  

 V epidemiologickej anamnéze bol 5x udaný kontakt s vtákmi (2x s holubmi, 2x                          

s papagájmi a 1x s andulkami a papagájmi), v 1 prípade kontakt s prachom pri oprave 

vysávačov a v 1 prípade nebola epidemiologická anamnéza objasnená. 

 Jedno ochorenie ženy z decembra 2005 malo za následok úmrtie pacientky v januári 

2006, kedy bolo aj hlásené. Pacientka z okresu Piešťany mala 42 rokov a pracovala ako 

predavačka v obchode zameranom na predaj anduliek a papagájov. Do náplne jej práce 

patrilo aj kŕmenie vtáctva. Pri epidemiologickom šetrení na pracovisku pacientky bolo 

zistené ďalšie, niekoľko dní trvajúce febrilné ochorenie u 30 ročnej spolupracovníčky, 

ktorá bola ihneď odoslaná na infekčné ochorenie. Veterinárny lekár vykonal v ohnisku 

nákazy epizootologické opatrenia, pričom bolo utratených 5 anduliek, u ktorých boli 

zistené dubiózne výsledky na prítomnosť Chlamydophila psittaci. Predajňa bola počas 

karantény pod veterinárnym dohľadom. 

 V roku 2007 bolo na Slovensku na základe hlásení príslušných Regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva a Listov epidemiologického vyšetrenia u ľudí hlásené len jedno 

ochorenie (chorobnosť 0,02/100.000) na ornitózu u 18 ročného študenta gymnázia z Košíc. 

Ochorenie prebiehalo pod obrazom zápalu horných dýchacích ciest s teplotami 38° C 

a dlhšie trvajúcim kašľom. Krvné sérum vyšetrené antigénom Chlamydophila psittaci KFR 

bolo pozitívne v titri 1:128. Epidemiologická anamnéza bola negatívna. 

 V roku 2008 boli na Slovensku na základe hlásení príslušných Regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva a Listov epidemiologického vyšetrenia hlásené 3 ochorenia na 

ornitózu (chorobnosť 0.06/100 000) u ľudí. Ochorenia boli diagnostikované u 3 mužov 

pochádzajúcich z Košického kraja a boli potvrdené pozitívnym sérologickým vyšetrením.              
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1 pacient bol vo vekovej skupine 20-24 ročných, 2 pacienti boli vo veku 65 rokov a vyššie. 

Klinická forma ochorení bola vo všetkých 3 prípadoch pľúcna. V epidemiologickej 

anamnéze bol v 2 prípadoch udaný kontakt s domácimi holubmi a v 1 prípade kontakt 

s papagájom, ktorý uhynul. 

 

Záver 

 V roku 2004 boli na Slovensku hlásené 4 ochorenia na ornitózu – psitakózu u ľudí. 

Všetci pacienti pochádzali z Košického kraja. V prípade podozrenia na ochorenie alebo 

v rámci diferenciálnej diagnostiky sa u ľudí vykonávali aj sérologické vyšetrenia metódou 

nepriamej imunofluorescencie. Z celkového počtu 8 434 vyšetrených vzoriek boli 

antichlamýdiové protilátky triedy IgA pozitívne v 9 prípadoch (0,1 %) a triedy IgG v 24 

prípadoch (0,3 %). 

 V roku 2005 bolo na Slovensku hlásených 10 ochorení na ornitózu – psitakózu u ľudí. 

Všetci pacienti pochádzali z Košického kraja. V jednom prípade sa jednalo o profesionálnu 

nákazu. V prípade podozrenia na ochorenie alebo v rámci diferenciálnej diagnostiky sa 

u ľudí vykonávali aj sérologické vyšetrenia metódou nepriamej imunofluorescencie (HPL 

spol. s.r.o. Bratislava) a komplement fixačnou reakciou (Oddelenie klinickej 

mikrobiológie,  Michalovce). Celkove bolo v roku 2005 sérologicky vyšetrených 15 709 

vzoriek. Pozitivita bola zistená v 138 prípadoch (0,9 %). 

 V roku 2006 bolo na Slovensku hlásených 7 ochorení na ornitózu-psitakózu u ľudí (5 

mužov a 2 ženy). 6 pacienti pochádzali z Košického kraja, 1 pacientka z Trnavského kraja. 

Táto pacientka ochorela ešte v decembri 2005, ale ochorenie bolo hlásené v januári, kedy 

aj došlo u spomínanej pacientky k exitu.   

 V roku 2007 bol na Slovensku popísaný iba jeden prípad humánnej ornitózy u 18 

ročného študenta z Košického kraja. Epidemiologická anamnéza u neho objasnená nebola. 

 V roku 2008 boli hlásené 3 ochorenia u ľudí, čo je oproti roku 2007 o 2 ochorenia viac. 

Ochoreli 3 muži z Košického kraja. Vo všetkých 3 prípadoch sa jednalo o pľúcnu formu. 

V epidemiologickej anamnéze bol udaný 2x kontakt s domácimi holubmi a 1x kontakt 

s papagájom. 

 V roku 2009 – 2011 neboli na Slovensku hlásené žiadne ochorenie na ornitózu – 

psitakózu u ľudí a sérologické vyšetrenia sa v rámci diferenciálnej diagnostiky z 

ekonomických dôvodov od roku 2006 nevykonávali.  

 V rokoch 2004 – 2011 bolo v SR hlásených len 25 ochorení na ornitózu – psitakózu 

u ľudí čo dokazuje, že veľa ochorení pravdepodobne uniká evidencii a náležitej liečbe 

v dôsledku nesprávnej diagnostiky.  
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Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ LF, Košice 
 

Abstrakt 

 Úvod: Coxiella burnetii je obligátny intracelulárny patogén zodpovedný za vznik 

zoonózy Q-horúčky. Diagnóza Q-horúčky je založená na stanovení protilátok fázy II pri 

akútnej infekcii a  protilátok fázy I pri chronickej infekcii. Cieľom práce bolo detegovať 

protilátky proti C. burnetii u študentov UPJŠ LF v Košiciach, študentov a zamestnancov 

UVLaF v Košiciach, žien s poruchami reprodukčného systému a pacientov 

s  kardiovaskulárnymi ochoreniami. 

 Materiál a metódy: Boli použité dotazníky s demografickými, epidemiologickými a 

klinickými údajmi.  IgG protilátky boli stanovené ELISA testom. 

 Výsledky: Protilátky fázy I a II boli zistené v rozpätí 1:100 – 1:1600. Protilátky boli 

častejšie detegované u konzumentov surového mlieka a u chovateľov zvierat. Niektoré 

rizikové faktory pravdepodobne prispeli k vyššej séroprevalencii, napr. profesionálna 

expozícia a pravidelný kontakt so zvieratami, chov hospodárskych zvierat, práca 

v prašnom prostredí a i. 

Závery: Vzhľadom na výskyt väčších, či menších epidémií a epizoocíí Q-horúčky sa 

odporúča dodržiavanie základných preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia tejto 

nákazy. 

 

Úvod 

Coxiella burnetii je obligátny intracelulárny patogén, známy ako etiologický agens Q-

horúčky, zoonózy s celosvetovým výskytom. Ochorenie je endemické,  vyskytujúce sa  

v rôznych geografických oblastiach a v klimatických pásmach.  

 Hlavnými   vektormi C. burnetii  sú kliešte (Ixodes spp., Dermacentor spp.), ktoré 

prenášajú agens na voľne žijúce zvieratá alebo domáce zvieratá. Najčastejšími rezervoármi 

v prírode sú malé voľne žijúce hlodavce, ale infekcia bola tiež dokázaná u hmyzožravcov,  

mäsožravcov, kopytníkov, prežúvavcov, vačíc, opíc, netopierov, vtákov, plazov a rýb. 

 Človek  sa  najčastejšie infikuje  inhaláciou  kontaminovaného aerosólu, ale tiež 

alimentárne   (konzumáciou nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov), alebo po 

uhryznutí kliešťom. Infikované domáce zvieratá (hovädzí dobytok, ovce a kozy, mačky a 

psy) často  s  perzistentnou  alebo  subklinickou   koxielózou predstavujú hlavný zdroj 

infekcie pre ľudí. 

 Ochorenie sa môže manifestovať v akútnej alebo chronickej forme. Akútna Q-

horúčka prebieha ako horúčkovité ochorenie podobné chrípke, atypická pneumónia, alebo 

hepatitída. Najčastejšou manifestáciou chronickej Q-horúčky je kultivačne negatívna 

endokarditida (6,9,10,11).  

 Diagnóza Q-horúčky je obyčajne potvrdená sérologickými metódami dôkazom 

protilátok. C. burnetii má dve odlišné antigénne fázy. Prirodzene C. burnetii  exprimuje 

fázu I. Po mnohých pasážach tkanivovými kultúrami mikrorganizmus prechádza fázovou 

variáciou  a exprimuje antigén fázy II. Akútna Q-horúčka je charakterizovaná vysokými 

hladinami protilátok proti antigénu fázy II, kým chronická Q-horúčka je charakterizovaná 

zvýšenými titrami protilátok proti antigénu fázy I aj II (4,12).   
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Cieľom prezentovanej práce bolo stanoviť protilátky proti antigénom fázy I a II C. 

burnetii u študentov UPJŠ LF v Košiciach, študentov a zamestnancov UVLaF v Košiciach, 

žien s poruchami reprodukčného systému a pacientov s  kardiovaskulárnymi ochoreniami 

pomocou ELISA testu.      

 

Materiál a metódy 

 Venózna krv a dotazníky boli získané od 201 študentov UPJŠ LF, 122 

zamestnancov a 77 študentov UVLaF, 59 žien s ochoreniami reprodukčného systému a 54 

pacientov s  kardiovaskulárnymi ochoreniami.  

 Dotazníky obsahovali nasledujúce údaje: meno/pohlavie; rok narodenia/vek; miesto 

bydliska (vidiek/mesto); povolanie/práca počas, ktorej došlo ku kontaktu so slamou, 

senom, pôdou, hnojom, zvieracími kožami a kožušinami, vlnou, mliekom, mäsom, alebo 

práca v prašnom prostredí; kontakt so zvieratami a ich produktmi, chov zvierat, prítomnosť 

pri pôrode alebo potrate zvierat; konzumácia surového mäsa a nepasterizovaného mlieka 

a mliečnych výrobkov; pobyt v lese, uhryznutie kliešťom alebo iným krv sajúcim hmyzom. 

Dotazníky sa týkali aj klinickej anamnézy: opakovaná a pretrvávajúca horúčka, reumatické 

ochorenia, ochorenia srdca, pečene, respiračného traktu, chronická únava, spontánny potrat 

alebo predčasný pôrod, ktoré sa vyskytli v minulosti. 

 

Dotazník k vyšetreniu protilátok proti C. burnetii 

 

                                                                                                              evidenčné číslo: 

Meno:.......................................................................... Rok narodenia:.................................... 

Bydlisko: a) mesto     b) vidiek 

Povolanie, alebo príležitostné brigády:................................................................................... 

Kontakt so zvieratami (uviesť druh):........................................................................................ 

Prítomnosť pri pôrode, alebo potrate zvierat (uviesť druh):................................................... 

Chov domácich zvierat a vtákov (uviesť druh): a) v bytovke................................................... 

                                                                           b) v rodinnom dome....................................... 

Kontakt so: a) slama, seno     b) pôda      c) hnoj      d) koža, kožušina 

                   e) iné zvieracie produkty (mäso, mlieko, vlna)...................................................... 

Vykonávanie činností: a) práca v záhrade a na poli      b) iné (napr. v prašnom prostredí)... 

Konzumácia: a) surového mäsa, nedostatočne tepelne spracovaného mäsa 

                      b) surového domáceho mlieka a tepelne nespracovaných mliečnych výrobkov 

Pobyt v lese: a) častý      b) príležitostný      c) žiadny 

Uhryznutie kliešťom alebo iným hmyzom (uviesť rok): a) áno.............      b) nie 

Prekonané ochorenia: a) horúčka neznámej etiológie/rok...................................................... 

                                    b) reumatické (aké/rok)........................................................................ 

                                    c) srdcové (aké/rok).............................................................................. 

                                    d) pečene (aké/rok)............................................................................... 

                                    e) respiračné (atypické pneumónie/rok)............................................... 

                                    f) chronický únavový syndróm/rok....................................................... 

                                   g) spontánny potrat alebo predčasný pôrod/rok................................... 

 

Dátum:                                                                                         Podpis: 
 

 Protilátky triedy IgG proti antigénom fázy I a II  C. burnetii boli 

vyšetrované ELISA testom: 

naviazanie antigénu na nosič, inkubácia 18 h/4 °C, 
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pridanie 2 % odtučneného mlieka, inkubácia 1 h/37 °C, premytie pufrom, 

riedenie sér od 1:100 – 1:51 200, inkubácia 2 h/37 °C, premytie pufrom, 

pridanie prasacieho anti-ľudského konjugátu značeného peroxidázou, inkubácia 1 

h/37 °C, premytie pufrom, 

pridanie substrátového roztoku s OPD a 3 N  H2SO4, 

vyhodnotenie spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke  492 nm. 

 

Výsledky 

Študenti UPJŠ LF. Z 201 vyšetrovaných sérových vzoriek protilátky fázy I boli 

detegované v 53 vzorkách. Titer protilátok 1:400 bol detegovaný u dvoch študentov, 1:200 

u 17 študentov a 1:100 bol zistený u 34 študentov. Protilátky fázy II boli detegované u 150 

vyšetrovaných študentov v rozsahu 1:100 – 1:1600 (1:100 n=55, 1:200 n=50, 1:400 n=30, 

1:800 n=12, 1:1600 n=3). Signifikantné rozdiely v prevalencii protilátok neboli zistené 

medzi študentmi žijúcimi na dedine a v meste (78,8 % vs. 73,2%), alebo medzi mužmi 

a ženami (74 % vs. 74,7 %). Protilátky boli častejšie detegované u konzumentov surového 

mlieka (68,1 %) a u študentov, ktorí chovali zvieratá (73,7 %).  

Zamestnanci UVLaF. Protilátky fázy I boli detegované u 42 osôb. Titer 1:1600 bol 

určený len v jednej vzorke, podobne aj titer 1:800. Protilátky  v titroch 1:400 boli 

detegované u štyroch, 1:200 u 21 osôb a ešte detegovateľné hladiny špecifických protilátok 

triedy IgG (1:100) u 15 osôb. Protilátky fázy II boli stanovené u 64 subjektov. Titre 

protilátok boli v rozsahu 1:100 – 1:1600 (1:100 n=17, 1:200 n=18, 1:400 n=17, 1:800 n=9, 

1:1600 n=3). Rizikové faktory predisponujúce k vysokej séroprevalencii boli profesionálna 

expozícia a pravidelný kontakt s hospodárskymi a spoločenskými zvieratami.    

Študenti UVLaF.  V skupine študentov veterinárnej medicíny protilátky triedy IgG 

fázy I boli určené v 13 sérových vzorkách. Titer 1:800 bol určený len  v jednej vzorke. 

Titre protilátok 1:400 boli stanovené u dvoch, 1:200 a 1:100 u piatich osôb. Protilátky fázy 

II boli prítomné v 45 prípadoch. Titer 1:100 bol zistený u jedného študenta, 1:200 a 1:400 

u 27 a 13 študentov, 1:800 u troch a 1:1600 u jednej študentky. Niektoré rizikové faktory 

pravdepodobne prispeli k vyššej séroprevalencii, napr. dedinský spôsob života, chov 

hospodárskych zvierat, práca v prašnom prostredí a i.  

Pacientky s ochoreniami reprodukčného systému. Protilátky fázy I boli detegované 

u 28 žien (1:100 n=17, 1:200 n=8, 1:400 n=2, 1:800 n=1). Protilátky fázy II boli prítomné 

u 34 žien. Stanovené titre protilátok boli v rozsahu 1:100 – 1:1600. Najnižší detegovaný 

titer 1:100 sa zistil u 24 žien a titre 1:200 a 1:400 u 6 a 3 žien, najvyšší titer 1:1600 u jednej 

pacientky. Z uvedených výsledkov vyplýva, že až u 57,6 % žien sa stanovili protilátky fázy 

II a v 47,4 % protilátky fázy I. Titer 1:800 bol zistený len v jednom prípade pre protilátky 

fázy I a titer 1:1600 pre IgG fázy II tiež len u jednej pacientky (t.j. 1,6 %).   

Pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Z celkového počtu 54 vyšetrovaných 

pacientov protilátky fázy II sa detegovali len u 16 osôb (29,6 %). Titre protilátok IgG boli 

1:100 – 1:800. Najvyšší titer 1:800 sme zistili u troch pacientov s ischemickou chorobou 

srdca, hypertenziou a infarktom myokardu, ktorí v anamnéze uviedli kontakt s domácimi 

zvieratami a častú prácu v prašnom prostredí. Titer protilátok 1:400 bol zistený u dvoch 

pacientov s diagnózou infarkt myokardu a angina pectoris. Protilátky fázy II, titre 1:100 – 

1:200, sme ešte stanovili  u šiestich a  piatich pacientov. Protilátky fázy I sa zistili len u 2 

pacientov (titer 1:100 a 1:200). 

 

Diskusia a závery 

Q-horúčka je profesionálnym ochorením, ktoré sa vyskytuje u veterinárnych 

lekárov, ošetrovateľov zvierat, laboratórnych a vedeckých pracovníkov prichádajúcich do 

kontaktu s infikovanými zvieratami, zamestnancov bitúnkov, mäsiarov, pracovníkov 
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poľnohospodárstva, u ľudí spracujúcich živočíšne produkty (mäso, mlieko, kožu, srť, 

kožušinu, vlnu), vojakov, obchodníkov s dobytkom a pod. (1,2,5,7,14,16,18). Študenti 

veterinárnej medicíny sú tiež vysoko rizikovou skupinou (17).  

Niektoré faktory prispeli k vyššej séroprevalencii u veterinárnych lekárov 

a študentov veteriny. Faktory predisponujúce k infekcii alebo expozícii C. burnetii boli 

profesia, pravidelný kontakt so zvieratami, konzumácia surového mlieka a mliečnych 

výrobkov, vidiecky spôsob života. U študentov humánnej medicíny signifikantné hladiny 

protilátok boli zistené medzi študentmi s pravidelným kontaktom so zvieratami.  

Vyššia séroprevalencia u veterinárnych lekárov a študentov veteriny môže súvisieť 

s častejšou expozíciou C. burnetii v porovnaní so študentmi humánnej medicíny.  

Q-horúčka vyžaduje špeciálnu pozornosť počas tehotenstva, zapríčiňuje 

placentitídu, smrť plodu, spontánny potrat, alebo predčasný pôrod. V niektorých prípadoch 

sa zistilo tehotenstvo asociované s vývojom chronických infekcií a relapsami. Kontakt s 

domácimi zvieratami počas tehotenstva, pôrodu alebo potratu je hlavným rizikovým 

faktorom vzniku tejto infekcie u žien.  

Asi 4 % žien v reprodukčnom veku v endemických oblastiach výskytu Q-horúčky 

sú séropozitívne. U tehotných žien s protilátkami fázy I sa zistila signifikantne vyššia 

incidencia predčasného pôrodu plodu s pôrodnou váhou ≥ 2 000 g, alebo pôrod mŕtveho 

plodu s váhou > 500 g. Ženy s titrom protilátok fázy II  ≥ 1:32 porodili mŕtve dieťa (8,13,  

15). 

Hoci Q-horúčka nie až tak častou v Slovenskej republike, môže byť suspektnou v 

populácii žien, u ktorých sa zisťuje kontakt s rodiacimi a potrácajúcimi domácimi alebo 

divo žijúcimi zvieratami, u žien s nízkym sociálno-ekonomickým statusom. 

Protilátky proti C. burnetii sme stanovili aj u pacientov s  kardiovaskulárnymi 

ochoreniami. Nemôžeme jednoznačne potvrdiť či expozícia C. burnetii, prípadne následná 

infekcia, sú zodpovedné za klinický stav, alebo sú len asociované s tvorbou špecifických 

protilátok bez ochorenia. Myokarditída bola zriedkavo opísaná ako manifestácia akútnej 

Q-horúčky. Endokarditída je najčastejšou a najvážnejšou manifestáciou chronickej Q-

horúčky s 25 % mortalitou (3).   

Vzhľadom na výskyt väčších, či menších epidémií a epizoocií Q-horúčky v našich 

geografických podmienkach, najjednoduchšími prostriedkami na zabránenie vzniku 

a šírenia akejkoľvek nákazy (a v plnom rozsahu sa to vzťahuje aj na Q-horúčku) je 

prevencia. Najúčinnejším preventívnym opatrením je vakcinácia, ktorá sa však na 

Slovensku bežne nevykonáva. K dispozícii sú živé atenuované, neživé inaktivované (Q-

Vax vaccine, Austrália), alebo subjednotkové vakcíny.       

 

 Práca bola riešená v rámci projektov VEGA (č. 1/0451/09, 1/0359/10, 

1/0198/13) a KEGA (č. 260-002 UPJŠ-4/2010) MŠ SR. 
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POSTOJE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV PRE DETI A DORAST K OČKOVANIU 

A TREND ODMIETANIA OČKOVANIA 

 

A. Gajdošíková1, Z. Krištúfková1, M. Špániková2,  

1Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava 
2VYDUR, s.r.o., ambulancia pre deti a dorast, Bratislava-Petržalka 

 

Abstrakt 

Úvod: Zachovanie vysokej zaočkovanosti významne ovplyvňujú názory očkujúcich 

lekárov, najmä pediatrov, ktorí zabezpečujú najväčšiu časť povinného očkovania. 

Cieľ: Zistiť postoje pediatrov k očkovaniu a trend odmietania očkovania. 

Materiál a metodika: Vykonaný bol dotazníkový prieskum. Dotazník bol rozposlaný 

1 189 všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorí vykonávali v roku 2011 svoju prax na 

území Slovenskej republiky. Návratnosť bola 464  (39%) dotazníkov.    

Výsledky: O pozitívnom význame očkovanie nepochybuje 452 (97,4%) pediatrov. Ani 

jeden lekár si nemyslí, že by očkovanie nebolo pre pacienta prínosom. No napriek tomu 49 

pediatrov (10,6%) sa domnieva, že niektoré očkovania sú zbytočné. O doplnkovom 

očkovaní informuje všetkých rodičov 312 (67,2%) pediatrov. Od roku 1996 do roku 2010 

sa zvyšuje počet rodičov, ktorí odmietajú dať zaočkovať svoje deti z 0,01% neočkovaných 

detí v období 1996 – 2000 na 0,22% v období 2006 – 2010.   

Závery: Prieskum ukázal pozitívny vzťah odpovedajúcich pediatrov k očkovaniu a 

zvyšujúci sa počet rodičov, ktorí odmietajú dať zaočkovať svoje deti. 

 

Úvod 

V súlade s deklaráciou UNICEF Dohovor o právach dieťaťa  ,,Dieťa má právo byť 

chránené pred infekčnými chorobami očkovaním“. Znamená to, že nikto ani rodič mu toto 

právo nemôže odoprieť. Očkovanie patrí k najvýznamnejším objavom ľudstva. Vďačíme 

mu zato, že sa u nás celý rad infekčných ochorení nevyskytuje (1). Vďaka vysokej 

zaočkovanosti detí, ktorých je v Slovenskej republike viac ako 98% je chránených aj tých 

pár neočkovaných (2). No stačí aby sa prestalo očkovať naruší sa tým kolektívna imunita a 

začnú sa objavovať vakcinačné diery a objavia sa ochorenia, ktoré môžu vyústiť do 

epidémii rôzneho rozsahu. Dopomáha k tomu aj činnosť antivakcinačných hnutí. Pediater 

je kľúčovou osobou v komunikácii s rodičom o očkovaní (3). Názory lekárov tak do 

značnej miery ovplyvňujú zaočkovanosť. 

Cieľ 

Získať údaje o počtoch odmietnutí očkovania detí v Slovenskej republike narodených 

v rokoch 1996-2010. Zistiť postoje a názory všeobecných lekárov pre deti a dorast 

pracujúcich na území Slovenskej republiky k povinnému a odporúčanému očkovaniu. 

 

 Materiál a metodika  

Údaje boli zisťované dotazníkovou metódou. Dotazník bol rozposlaný všeobecným 

lekárom pre deti a dorast, ktorí svoju prax vykonávajú na území Slovenskej republiky. 

Celkovo bolo odoslaných 1 189 dotazníkov. Analyzovaný súbor tvorilo 464 (39%) 
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dotazníkov. Údaje boli zbierané v mesiacoch december 2011 – január 2012. Dotazník bol 

rozdelený na dve časti. V jednej časti sa zisťovali postoje a názory všeobecných lekárov 

pre detí a dorast k pravidelnému  povinnému a odporúčanému očkovaniu. V ďalšej časti sa 

získavali údaje o počte zaočkovaných detí a o počte odmietnutí očkovania v ambulancii 

všeobecného lekára pre deti a dorast za tri obdobia 1996 – 2000, 2001 – 2005, 2006 – 

2010. Dotazník bol anonymný. Na analýzu údajov bol použitý program Microsoft Excel. 

 Výsledky 

 Analýzou 464 dotazníkov t.j. 39% z celkového počtu 1 189 sme istili nasledovné 
skutočnosti:  

1. O pozitívnom, význame očkovania nepochybuje 452  (97,4%) pediatrov, 3 pediatri 

(0,6%) nie sú presvedčení o pozitívnom význame očkovania a 9  pediatri (2%) sa k otázke 

nevyjadrili (graf č. 1). 

 

Graf č. 1: Pohľad pediatrov na očkovanie, SR, 2012 

Až 454 pediatrov (97,8%) tvrdí, že rozsah očkovania je prínosom pre pacienta, ani 

jeden lekár si nemyslí, že by očkovanie nebolo pre pacienta prínosom a 10 (2,2%) pediatri 

sa k otázke nevyjadrili (graf č. 2).  
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Graf č. 2: Rozsah očkovania je prínosom pre pacienta, pediatri SR, 2012 

Napriek tomu sa 49 pediatrov (10,6%) domnieva, že niektoré očkovania sú 

zbytočné, 279 pediatrov (60,1%) si to nemyslí a 136 pediatrov (29,3%) sa k otázke 

nevyjadrilo (graf č. 3).  

 

Graf č. 3: Názor- niektoré očkovania sú zbytočné, pediatri SR, 2012 

Až 415 (89,4%) pediatrov si myslí, že ak dieťa ochorie na očkovaním preventabilné 

ochorenie a jeho rodičia ho odmietli v rámci pravidelného povinného očkovania dať 

zaočkovať, by mala byť jeho liečba hradená samotným rodičom, 38 (8,2%) pediatrov sa 

domnieva, že by následnú liečbu mala hradiť poisťovňa, 11 (2,4%) pediatrov sa odpovede 

zdržalo (graf č. 4).  
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Graf č. 4: Hradená liečba neočkovaného dieťaťa, pediatri SR, 2012 

O odporúčanom očkovaní informuje všetkých rodičov 312 (67,2%) pediatrov, 142 

(30,6%) neinformuje všetkých rodičov a 10 (2,2%) pediatri neodpovedali (graf č. 5). 

Napriek tomu 15 (3,2%) pediatrov si myslí, že odporúčané očkovanie nie je dôležité, 118 

(25,4%) pediatrov s týmto tvrdením čiastočne súhlasí, 267 (57,5%) pediatrov s tvrdením 

nesúhlasí a 64 (13,8%) pediatrov sa nevyjadrilo. Alarmujúce je tvrdenie 139 pediatrov 

(30%), ktorí súhlasia alebo čiastočne súhlasia, že odporúčané očkovanie je drastická 

manipulácia na zvyšovanie zisku farmaceutických spoločností. 

 

Graf č. 5: Informovanie rodičov pediatrami o odporúčanom očkovaní, SR, 2012   
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2. Počet novonarodených detí v starostlivosti respondentov v období 1996 - 2000 bol 

115 653 z toho 14 (0,01%) detí nebolo kompletne zaočkovaných z dôvodu odmietania 

očkovania zo strany rodičov, v období 2001 – 2005 sa narodilo 107 235 detí z toho 23 

(0,02%) detí rodičia odmietli dať kompletne zaočkovať, v období 2006 – 2010 bolo 

v ambulanciách pediatrov v starostlivosti 113 634 novonarodených detí, z tohto počtu 

u 244 (0,22%) detí rodičia odmietli očkovanie úplne. Ide o nárast počtu kompletných 

odmietnutí očkovania zo strany rodičov z 0,01% v období 1996 – 2000 na 0,22% v období 

2006 – 2010 (graf č. 6). Kompletné odmietnutie očkovania zahŕňa odmietnutie všetkých 

pravidelne povinných očkovaní v rámci očkovacieho kalendára. Zaujímavé bolo aj 

zistenie, že počet rodičov, ktorí začali riadne očkovať svoje deti podľa očkovacieho 

kalendára no vplyvom antivakcinačných tvrdení následne od očkovania ustúpili bol 

v období 1996 – 2000 60 (0,05%), v období 2001 – 2005 66 (0,06%) a v období 2006 – 

2010 249 (0,22%). V tejto skupine bol tak isto zaznamenaný nárast. 

 

Graf č. 6: Počet odmietnutí očkovania, SR, 1996 – 2011 

Diskusia a závery 

Odmietanie očkovania sa zatiaľ výraznejšie neodrazilo na celkovej zaočkovanosti 

detskej populácie SR. Dotazníkový prieskum však ukázal zvyšujúci sa počet rodičov, ktorí 

odmietajú dať v rámci povinného pravidelného očkovania zaočkovať svoje deti. Čiastočne 

má na tom vplyv aj  činnosť antivakcinačných hnutí, ktorých vplyv neustále narastá. Štúdia 

vykonaná v roku 2012 v Amerike poukázala na najvýznamnejšie dôvody prečo sa obávajú 

rodičia dať zaočkovať svoje deti. Medzi najčastejšie dôvody patrili: vakcína môže spôsobiť 

poškodenie zdravia, je lepšie prekonať ochorenie, moje dieťa nie je ohrozené chorobou, 

strach s výskytom autizmu po očkovaní, obava z tiomerzalu, strach z neúčinnosti vakcín 

a zbytočného zaťažovania imunitného systému dieťaťa, etické a morálne dôvody. 

Odborníci poukazujú na dôležitosť rozhovoru pediatra s rodičmi, ktorí odmietajú dať svoje 

dieťa zaočkovať (4). Aj na Slovensku sú to práve pediatri, ktorí sú lekármi prvého 
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kontaktu a mali by viesť rodičov k očkovaniu. Je preto nutné apelovať najmä na nich 

a neustále prehlbovať ich vedomosti o pozitívnom význame očkovania. 
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PRESTAŇ A VYHRAJ 2012 - ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽIACICH A JEJ 

POROVNANIE S ROKMI 2006 A 2010 

 

O. Herdová1, R. Ochaba1,2, Ľ. Majtánová1 

1Odbor podpory zdravia, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

Bratislava 
2Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 

Abstrakt 

Úvod: Medzinárodná súťaž pre fajčiarov „Prestaň a vyhraj“ je jednou z aktivít 

v oblasti prevencie fajčenia realizovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva 

v Slovenskej republike. V roku 2012 prebiehal deviaty ročník súťaže 

Materiál a metodika: Analyzovaná bola štruktúra účastníkov súťaže v rokoch 2006, 

2010 a 2012 z hľadiska pohlavia, veku, počtu pokusov prestať fajčiť a počtu vyfajčených 

cigariet za deň. Pri spracovávaní a interpretácii výsledkov sme vypočítali absolútnu 

početnosť, jednoduché frekvencie, percentuálne rozloženie súboru podľa zoskupenia 

jednotlivých kategórií. Pri overovaní štatistickej významnosti početností bol použitý Chí-

kvadrátový test a vypočítaná p-hodnota na hladine významnosti 0,05.  

 Výsledky: Celkove sa do súťaže v roku 2012 prihlásilo 361 účastníkov v tom 

197 mužov a 164 žien. Najviac u účastníkov súťaže v roku 2012 bola zastúpená veková 

skupina 18 - 24 ročných. V predchádzajúcich rokoch to bola veková skupina 25 - 34 

ročných. Účastníci súťaže sa 1- 2 krát pokúšali prestať fajčiť u 44,0%. 3 a viac krát sa 

pokúšalo prestať fajčiť 38,8% účastníkov. V predchádzajúcich rokoch sa 3 a viac krát 

pokúšalo prestať fajčiť viac ako polovica účastníkov. 

Závery: Zapojením do súťaže sa 361 fajčiarov v roku 2012 vzdalo spotreby 

tabakových výrobkov na mesiac a tým urobili prvý krok k úplnému nefajčeniu 

v budúcnosti. Z predchádzajúcich ročníkov a realizovaných hodnotení po roku vieme, že 

po roku ešte stále nefajčí približne 40% účastníkov súťaže. 

Úvod 

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít pri napĺňaní cieľov v oblasti prevencie fajčenia 

a zanechania fajčenia sú rôzne kampane (1). V rámci podpory zdravia obyvateľstva súťaže 

predstavujú jeden z najefektívnejších nástrojov k zmene správania (2). Cieľom súťaže 

„Prestaň a vyhraj“ je motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a podpore nefajčenia 

u tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať užívať tabakové výrobky. Súťaž na Slovensku 

prebieha od roku 1996. Súťaž je vyhlasovaná každé dva roky. Hlavným koordinátorom 

súťaže „Prestaň a vyhraj 2012“ na národnej úrovni je Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky v spolupráci s jednotlivými regionálnymi úradmi verejného 

zdravotníctva (ďalej „RÚVZ“) v Slovenskej republike. 

Materiál a metodika 

Analyzovaná bola štruktúra účastníkov súťaže v rokoch 2006, 2010 a 2012 

z hľadiska pohlavia, veku, počtu pokusov prestať fajčiť a počtu vyfajčených cigariet za 

deň. Pri spracovávaní a interpretácii výsledkov sme vypočítali absolútnu početnosť, 

jednoduché frekvencie, percentuálne rozloženie súboru podľa zoskupenia jednotlivých 

kategórií. Pri overovaní štatistickej významnosti početností bol použitý Chí-kvadrátový 

test a vypočítaná p-hodnota na hladine významnosti 0,05. Do súťaže sa mohli prihlásiť 

vyplnením prihlášky do 30. 4. 2012 fajčiari, ktorí fajčili rok, dosiahli ku dňu 30. 4. 2012 

vek 18 rokov a rozhodli sa zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája 

do 31. mája 2012. Účastník súťaže, ktorý prestal počas trvania súťaže užívať tabakové 
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výrobky získal možnosť byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien (regionálna, 

národná). Prihláška obsahovala identifikačné údaje o fajčiarovi a údaje o jeho fajčení, 

počet rokov fajčenia, počet pokusov prestať fajčiť, druh a počet cigaretových výrobkov 

vyfajčených denne. V roku 2012 dvanásť regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

v Slovenskej republike realizovalo regionálnu súťaž a to: RÚVZ Považská Bystrica, 

RÚVZ Prievidza, RÚVZ Komárno, RÚVZ Nitra, RÚVZ Martin, RÚVZ Banská Bystrica,  

RÚVZ Rimavská  Sobota, RÚVZ Žiar nad Hronom, RÚVZ Bardejov, RÚVZ Prešov 

a RÚVZ Stará Ľubovňa.  
 

Zapojenie RÚVZ v SR do národnej súťaže a regionálne súťaže v roku 2012 

 
Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR, 2012                                                                                            Graf vytvorený: ÚZV SR, 2012 

M1 Zapojenie RÚVZ v SR do národnej súťaže a regionálne súťaže v roku 2012 

Výsledky a diskusia 

 Veková štruktúra: Celkove sa do súťaže prihlásilo 361 účastníkov, z toho 197 

mužov (ďalej „M“) a 164 žien (ďalej „Ž“) (54,6% M oproti 45,4% Ž), ktorí splnili 

podmienky súťaže. Priemerný vek mužov bol 31,8 rokov, najmladší mal 18 rokov 

a najstarší 74 rokov, u žien bol priemerný vek 37,8 rokov najmladšia účastníčka mala18 

rokov a najstaršia 68 rokov. Najviac bola medzi účastníkmi súťaže v roku 2012 tvorila 

veková skupina 18 - 24 ročných 38,2% účastníkov, a to 45,2% M a 29,9% Ž. U mužov bol 

aj vysoký počet 19 ročných (18,3% M) a 18 ročných (16,2% M). U mužov nasledovala 

veková skupina 25 - 34 ročných (19,3%) a veková skupina 35 - 45 ročných (15,7%). 

U žien nasledovala veková skupina 45 - 54 ročných (18,3%) a  veková skupina 35 - 44 

ročných (16,5%). V rokoch 2006 a 2010 boli najviac zastúpené staršie vekové skupiny 25 -

34 ročných ako u mužov a žien a 45-54 ročných mužov. Tieto rozdiely boli štatisticky 

významné. V roku 2012 štatisticky významne početnejšie bola zastúpená veková skupina 

18-24 rokov, a to u 45,2% M a 29,9% Ž, oproti rokom 2006 a 2010 (pozri G1 a G2).  

V roku 2012 sa uskutočnil už deviaty ročník súťaže „Prestaň a vyhraj”. V týchto 

súťažiach od roku 1996 sa celkovo 7 875 účastníkov pokúsilo prestať fajčiť a to 4 745 

mužov a 3 130 žien  (60,3% M a 39,7% Ž). Počet mužov bol v jednotlivých rokoch od 

54,6% - 62,0% a žien od 38,0% - 45,4%, tento rozdiel medzi jednotlivými rokmi nebol 

štatisticky významný.  

Koordinátor národnej súťaže 

Koordinátor regionálnej súťaže 
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Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                          Graf vytvorený: ÚZV SR, 2012 

G1 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v rokoch 2006, 2010, 

2012 podľa veku a pohlavia  - Muži 
 

 

Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                          Graf vytvorený: ÚZV SR, 2012 

G2 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v rokoch 2006, 2010, 

2012 podľa veku a pohlavia – Ženy 

Druh a počet vyfajčených tabakových výrobkov: Účastníci súťaže v roku 2012 

fajčili najmä cigarety (99,7%), z toho 54,4% M a 45,6% Ž. Cigary a fajky fajčili iba muži 

a to 2,5% M fajčilo cigary a 1,4% M fajčilo fajky. Priemerný počet denne vyfajčených 

cigariet bol 12,8 cigariet, u mužov to bolo 14,1 cigariet (min 1, max 70) a u žien 11,3 

cigariet (min 1, max 30). Najviac a to takmer polovica (49,7%) účastníkov súťaže fajčilo 

10 - 19 cigariet denne, a to u 51,8% Ž a u 48,0% M. U mužov 25,0% účastníkov vyfajčilo 

denne 20 - 29 cigariet a 22,4% účastníkov vyfajčilo denne 1 - 9 cigariet. U žien viac ako 

u mužov (35,4%) vyfajčilo denne 1 - 9 cigariet a 11,6% Ž vyfajčilo denne 20 - 29 cigariet, 

žiadna zo žien nefajčila 40 a viac cigariet denne. Najviac, štatisticky významne, účastníkov 

súťaže (49,7%) fajčilo 10 - 19 cigariet denne, a to u 51,8% Ž a u 48,0% M, podobne ako v 

predchádzajúcich rokoch. V rokoch 2006 a 2010 štatisticky významne viac účastníkov 

súťaže fajčilo 20 - 29 cigariet denne, ako u mužov tak aj u žien (pozri G3 a G4). Účastníci 

štatisticky významne viac fajčili menej ako 20 cigariet denne vo všetkých sledovaných 

rokoch, ako u mužov a žien. (pozri G5 a G6). 
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Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                          Graf vytvorený: ÚZV SR, 2012 

G3 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v rokoch 2006, 2010, 

2012 podľa počtu  denne vyfajčených cigariet a pohlavia – Muži 

 
 

 

Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                            Graf vytvorený: ÚZV SR, 

2012 

G4 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v rokoch 2006, 2010, 

2012 podľa počtu  denne vyfajčených cigariet a pohlavia – Ženy 

 

Každý piaty účastník súťaže vyfajčil denne viac ako 20 cigariet (20,0%), menej ako 

20 cigariet denne vyfajčilo 80,0% účastníkov. U žien menšie percento vyfajčilo viac ako 

20 cigariet denne (12,8%) oproti 29,6% M. Tvorili ich vyššie vekové skupiny a to 65 

a viac ročné, 55 - 64 ročné a 45 - 54 ročné ženy. U mužov viac ako 20 cigariet denne 

vyfajčili vo vekových skupinách 45 - 54, 35 - 44 a 55 - 64 rokov. 
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Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                          Graf vytvorený: ÚZV SR, 2012 

G5 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v roku 2012 podľa 

počtu  denne vyfajčených cigariet, veku a pohlavia – Muži 

  

 

Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                          Graf vytvorený: ÚZV SR, 2012 

G6 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v roku 2012 podľa 

počtu  denne vyfajčených cigariet, veku a pohlavia – Ženy 

 Počet pokusov prestať fajčiť: Účastníci súťaže sa v roku 2012 najviac 1- 2 krát 

pokúšali prestať fajčiť (44,0% účastníkov) a to polovica (50,0%) Ž oproti iba 39,1% M. 

3 a viac krát sa pokúšalo prestať fajčiť 38,8% účastníkov, takmer rovnako (39,1%) M 

a (38,4%) Ž. Nikdy sa nepokúšalo prestať fajčiť 17,2% účastníkov a to viac (21,8%) M ako 

(11,6%) Ž.  

Účastníci súťaže sa v rokoch 2006 a 2010 3 a viac krát pokúšali prestať fajčiť 

oproti roku 2012, kde ich najviac bolo v kategórii 1-2 krát pokusov prestať fajčiť. U mužov 

v roku 2012 sa ich štatisticky významne viac nikdy nepokúsilo  prestať fajčiť v porovnaní s 

rokmi 2006 a 2010. U žien sa zistil štatisticky významný rozdiel iba v kategórii 1-2 

pokusov prestať fajčiť v porovnaní rokov 2006 a 2012 (pozri G7 a G8). 
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Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                             Graf vytvorený: ÚZV SR, 
2012 

G7 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v rokoch 2006, 2010, 

2012 podľa počtu  pokusov prestať fajčiť a pohlavia - Muži  
 

 

Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                             Graf vytvorený: ÚZV SR, 

2012 

G8 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v rokoch 2006, 2010, 

2012 podľa počtu  pokusov prestať fajčiť a pohlavia - Ženy  

 Počet rokov fajčenia: Najviac účastníkov súťaže fajčilo 1 - 4 rokov a to 

21,6% účastníkov, 5 - 9 rokov fajčilo 21,3% účastníkov a 10 - 14 rokov fajčilo 

13,9% účastníkov. U mužov 25,4% fajčilo 1 - 4 roky, 22,8% M fajčilo 5 - 9 rokov a 13,7% 

M fajčilo 10 - 14 rokov. U žien najviac (19,5%) fajčilo 5 - 9 rokov, 17,1% Ž fajčilo 1 - 4 

roky a 14,0% Ž fajčilo 10 - 14 rokov. 

V roku 2012 boli viac zastúpené mladšie vekové skupiny a preto aj počet rokov 

fajčenia 1-4 a 5-9 bol ako u mužov a žien najvyšší a tento rozdiel bol štatisticky významný. 

V roku 2006 a 2010 dominovali roky 10-14. 

Najviac, a to štatisticky významne, (49,7%) účastníkov súťaže fajčilo 10-19 cigariet 

denne, a to 51,8% Ž a 48,0% M, podobne ako v predchádzajúcich rokoch. V rokoch 2006 a 

2010 štatisticky významne viac účastníkov súťaže fajčilo 20-29 cigariet denne ako u 

mužov a žien, pozri graf. Účastníci štatisticky významne viac fajčili menej ako 20 cigariet 

denne vo všetkých sledovaných rokoch, ako u mužov a žien. 
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Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                             Graf vytvorený: ÚZV SR, 2012 

G9 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v rokoch 2006, 2010, 

2012 podľa počtu  rokov fajčenia a pohlavia – Muži 

 
 

 

Zdroj údajov: ÚZV SR a RÚZV v SR 2006,2010, 2012                                                                             Graf vytvorený: ÚZV SR, 2012 

G105 Percentuálny počet účastníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“ v SR v rokoch 2006, 

2010, 2012 podľa počtu  rokov fajčenia a pohlavia – Ženy 

Záver 

V roku 2012 sa do súťaže prihlásilo väčšie percento mladších účastníkov, a tým sa 

zmenila štruktúra ako v počte rokov fajčenia, aj počte vyfajčených cigariet aj počte 

pokusov prestať fajčiť oproti rokom 2006 a 2010. Uznanie patrí všetkým, ktorí vydržali 

nefajčiť po celú dobu trvania súťaže a rozhodli sa nefajčiť trvale. Títo všetci získali hlavnú 

výhru celej súťaže,  zlepšenie vlastného zdravia. 
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„PROGRAM OVOCIE A ZELENINA DO ŠKÔL“ - VÝSLEDKY MONITORINGU 

V ROKOCH 2010 A 2011 

 

O. Herdová, V. Jakubková, E. Morvicová 

Odbor podpory zdravia, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava 

Abstrakt 

Úvod: Všeobecným cieľom programu Ovocie a zelenina do škôl je zvýšiť 

konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov 

a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity. Monitorovanie vstupných a výstupných 

údajov spotreby ovocia a zeleniny, zdravotného uvedomenia, fyzickej aktivity a zdravého 

životného štýlu detí, žiakov a rodičov má tri fázy: vstupné monitorovanie, edukácia, 

výstupné monitorovanie. 

Materiál a metodika: Monitorovanie sa realizovalo v MŠ, ZŠ a ŠZŠ - zapojených 

i nezapojených do „programu“. Vstupné monitorovanie prebiehalo od septembra do konca 

novembra r. 2010 a výstupné v roku 2011. Pri spracovávaní a interpretácii výsledkov sme 

vypočítali absolútnu početnosť, jednoduché frekvencie, percentuálne rozloženie súboru 

podľa zoskupenia jednotlivých kategórií. Pri overovaní štatistickej významnosti početností 

bol použitý chí-kvadrát test a vypočítaná p - hodnota na hladine významnosti 95 %. 

Výsledky: Vstupného monitorovania sa zúčastnilo 2 932 respondentov zo 143 škôl, 

a výstupného monitorovania sa zúčastnilo 2 831 respondentov zo 141 škôl. Kontrolný 

súbor (MŠ, ZŠ a ŠZŠ nezapojené do programu) tvorilo vo vstupnom monitorovaní 

3 153 respondentov a vo výstupnom 2 906 respondentov. Do nášho súboru boli zaradené 

MŠ a ZŠ z miest i vidieka. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že väčšina detí raňajkuje. 

Desiatu konzumuje väčšina detí, pričom prevláda konzumácia ovocia, mliečnych 

a celozrnných výrobkov. Ovocie je dennou súčasťou jedálnička väčšiny detí i rodičov, viac 

ako polovica detí aj rodičov konzumuje ovocie 1 - 2 krát denne. Deti i rodičia konzumujú 

zeleninu najčastejšie 3 a viac krát týždenne. Tak u ovocia ako i u zeleniny prevláda 

konzumácia v čerstvej forme. 

Závery: Prieskumom nebol zistený štatistický rozdiel medzi spotrebou ovocia 

a zeleniny ako u detí tak aj u rodičov pred zapojením do programu a po 1 roku trvania 

programu. Tento rozdiel nebol zistený ani v kontrolnej skupine monitoringu zo škôl 

nezapojených do programu, čo možno odôvodniť i tým, že prieskum sa uskutočnil 

za veľmi krátky čas trvania programu, kedy sa prípadné zmeny v stravovacích zvyklostiach 

respondentov ešte neodzrkadlia. 

 

Úvod 

V Európskej únii (ďalej EÚ) má 20 až 30 % obyvateľov nadhmotnosť a ich počet 

stále stúpa. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej WHO) z roku 2008 je 

vo svete už 1,4 miliarda obéznych ľudí. Z nich je vyše 300 miliónov žien a 200 miliónov 

mužov klinicky obéznych, celkovo viac ako jeden z desiatich dospelej populácie bol 

obézny. Od roku 1980 sa počet obéznych strojnásobil (1). V Európe je vážnym problémom 

aj nahmotnosť detí. Podľa WHO v roku 2010 počet detí mladších ako päť rokov trpiacich 

nadhmotnosťou sa odhaduje na viac ako 42 miliónov (1). Odborníci sa zhodujú na tom, že 

zdravé stravovanie môže zohrávať podstatnú úlohu pri znižovaní miery výskytu obezity, 

ako aj rizika závažných zdravotných problémov, ako sú kardiovaskulárne choroby, 

diabetes mellitus typu 2, rakovina v priebehu života. Základom zdravého stravovania je 

konzumácia dostatočného množstva ovocia a zeleniny. Svetová zdravotnícka organizácia 

(WTO/FAO) odporúča minimálny čistý denný príjem 400 gramov ovocia a zeleniny na 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

79 
 

osobu. Žiaľ, výroba a spotreba ovocia a zeleniny je aj v Slovenskej republike (ďalej SR) už 

roky nízka a nič na tom nezmenil ani vstup SR do EÚ v roku 2004. Obyvatelia SR dokonca 

skonzumujú ročne menej ovocia a zeleniny ako v roku 1989, hoci ponuka predovšetkým 

vitamínov v prírodnej forme sa neporovnateľne zlepšila. Za posledných 17 rokov klesla 

priemerná ročná spotreba zeleniny zo 100 na 90 kilogramov a ovocia z 54 na 51 

kilogramov (2). Za zníženou spotrebou sú predovšetkým zlé stravovacie návyky.  

„Program ovocie a zelenina do škôl“ (ďalej program) v Slovenskej republike 

s podporou EÚ sa začal uplatňovať v školskom roku 2009/2010. Všeobecným cieľom 

programu, ktorý sa skladá z dodávok ovocia a zeleniny a sprievodných opatrení, je zvýšiť 

konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov 

a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity. Postupy pre realizáciu dodávok sú 

upravené nariadením vlády (5, 6). Základným cieľom programu je podporiť spotrebu 

ovocia a zeleniny u žiakov a tak prispieť k zaisteniu zdravej výživy a súčasne vytvárať 

zdravé stravovacie návyky u detí v predškolskom a školskom veku. Gestorom programu je 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a spolupracujú 

na ňom viaceré rezorty (9). Cieľovou skupinou v SR sú deti vo veku 3 - 15 rokov, 

primárnou skupinou sú deti v MŠ t.j. veková kategória 3 – 5 rokov a žiaci na ZŠ a v ŠZŠ 

t.j. veková kategória 6 - 15 rokov. Sekundárnou skupinou sú pedagogickí zamestnanci škôl 

a školských zariadení, rodičia, zákonní zástupcovia detí a žiakov, miestne autority - 

predstavitelia samosprávy (7, 8). Prvé hodnotenie programu sa vykonalo do 29. februára 

2012, každý rezort za svoju oblasť. Boli vypracované niektoré hodnotiace kritéria, podľa 

usmernenia EK (3, 4). 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR) a regionálne 

úrady verejného zdravotníctva (ďalej RÚVZ v SR) realizovali v rámci programu aj 

monitorovanie vstupných a výstupných údajov spotreby ovocia a zeleniny, zdravotného 

uvedomenia, fyzickej aktivity a zdravého životného štýlu detí, žiakov a rodičov. Toto 

monitorovanie malo tri fázy: vstupný monitoring, edukácia, výstupný monitoring (8). 

Materiál a metodika 

 Monitorovanie sa realizovalo v MŠ, ZŠ a ŠZŠ - zapojených i nezapojených do 

programu, a to z mesta i vidieka. Vstupné monitorovanie prebiehalo od septembra do 

konca novembra r. 2010 a výstupné v roku 2011 na tých istých školách ako vo vstupnom 

monitoringu. Anonymný dotazník vypĺňali rodičia, bol pre všetkých rodičov jednotný. 

Dotazník obsahoval 3 časti.  Časť A bola zameraná na stravovacie zvyklosti detí s dôrazom 

na konzumáciu ovocia a zeleniny, časť B bola zameraná na fyzickú aktivitu detí a časť C 

bola zameraná na vybrané ukazovatele životného štýlu rodičov. V dotazníku sa hodnotia 

kvalitatívne ukazovatele, indikátory (BMI, fyzická aktivita, stravovanie počas detstva, 

frekvencia konzumácie ovocia a zeleniny) (7,8). Pri spracovávaní a interpretácii výsledkov 

sme vypočítali absolútnu početnosť, jednoduché frekvencie, percentuálne rozloženie 

súboru podľa zoskupenia jednotlivých kategórií. Pri overovaní štatistickej významnosti 

početností bol použitý chí-kvadrát test a vypočítaná p - hodnota na hladine významnosti 

95 %. 

Výsledky a diskusia 

Základná charakteristika: Vstupného monitorovania sa zúčastnilo 2 932 

respondentov zo 143 škôl, a výstupného monitorovania sa zúčastnilo 2 831 respondentov 

zo 141 škôl. Kontrolný súbor (ďalej KS) (MŠ, ZŠ a ŠZŠ nezapojené do programu) tvorilo 

vo vstupnom monitorovaní 3 153 respondentov a vo výstupnom 2 906 respondentov. 

Do nášho súboru boli zaradené MŠ a ZŠ z miest i vidieka. 

U väčšiny detí sa nevyskytovalo žiadne ochorenie. V rodinách (blízka aj vzdialená  

rodina) respondentov sa najčastejšie vyskytuje: hypertenzia, srdcovocievne ochorenia, 
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diabetes mellitus a ochorenia pohybového aparátu, pričom u  mladšej generácie prevládajú 

ochorenia pohybového aparátu, obezita a iné metabolické ochorenia. U rodičov prevláda 

hypertenzia – 14,4 % respondentov, obezita sa vyskytovala u 5,4 % respondentov, 

ochorenia pohybového aparátu u 4,2 % respondentov. V generácii starých rodičov 

prevažujú hypertenzia – 48,6 % respondentov, srdcovocievne ochorenia – 33,2 % 

respondentov  a diabetes mellitus – 32,3 % respondentov. Tieto výsledky boli podobné aj 

v kontrolnej skupine nezapojenej do programu, ako vo vstupnom aj výstupnom 

monitoringu. 

Fyzická aktivita: Dieťa sa venuje športu v škole 2 až 3 krát týždenne v celkovom 

trvaní 1-3 hod/týždeň. Pozitívne je zistenie, že vo voľnom čase sa 42,6 % detí venuje 

fyzickej aktivite každý deň a 28,7 % detí 2 až 3 krát týždenne, ale nie je dostatočná dĺžka 

týchto aktivít. Zo športov, ktorým sa deti venujú vo voľnom čase, najviac prevláda 

cyklistika (57,8 % respondentov), nasleduje korčuľovanie (41,6 % respondentov) 

a plávanie (39,7 % respondentov). 

Konzumácia vybraných druhov potravín: Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 

väčšina detí raňajkuje, no je znepokojivé zistenie, že až 19,4 % detí uviedlo, že neraňajkuje 

vôbec (KS 18,1 % detí). Desiatu konzumuje väčšina detí a to 98,7 % detí, v KS 

98,2 % detí, pričom prevláda konzumácia ovocia – 57,6 % detí, mliečnych – 54,6 % detí 

a celozrnných výrobkov – 51,0 % detí, podobné boli výsledky aj v KS. 

Ďalšie otázky sa zamerali na zistenie, ako často konzumovali deti i rodičia 

jednotlivé druhy ovocia a zeleniny pred a po zaradení do programu. Prieskum potvrdil, že 

ovocie je dennou súčasťou jedálnička väčšiny detí i rodičov, ale nie je dostatočná 

frekvencia konzumácie. Frekvencia konzumácie ovocia u detí – viac ako polovica detí aj 

rodičov konzumuje ovocie 1 - 2 krát denne. Deti i rodičia konzumujú zeleninu najčastejšie 

3 a viac krát týždenne. Presné rozloženie jednotlivých odpovedí je zobrazené v grafoch, 

medzi odpoveďami vo vstupnom a výstupnom monitoringu neboli zistené štatisticky 

významné rozdiely a tieto neboli zistené ani v kontrolnom súbore nezapojených škôl (Graf 

1 - 4). Možnosti frekvencie konzumácie v grafe 1 až 4: I: 3 a viac krát denne; II: 1 - 2 krát 

denne; III: 3 a viac krát týždenne; IV: 1 - 2 krát týždenne; V: zriedkavo; VI: nekonzumuje 

Vytvoril : ÚVZ SR, 2013                                     Zdroj údajov: monitoring:  vstupný - 2010, výstupný - 2011 

 

Graf 1 Frekvencia konzumácie ovocia u detí vo vstupnom a výstupnom monitorovaní 

v základnom a kontrolnom súbore v rokoch 2010 a 2011 

G1a Zapojené školy                                         G1b Nezapojené školy - KS 
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Vytvoril : ÚVZ SR, 2013                                     Zdroj údajov: monitoring:  vstupný - 2010, výstupný - 2011 
 

Graf 2 Frekvencia konzumácie zeleniny u detí vo vstupnom a výstupnom monitorovaní 

v základnom a kontrolnom súbore v rokoch 2010 a 2011  

G2a Zapojené školy                                         G2b Nezapojené školy – KS 

 

 

Vytvoril : ÚVZ SR, 2013                                     Zdroj údajov: monitoring:  vstupný - 2010, výstupný - 2011 
 

Graf 3 Frekvencia konzumácie ovocia u rodičov vo vstupnom a výstupnom monitorovaní 

v základnom a kontrolnom súbore v rokoch 2010 a 2011  

G3a Zapojené školy                                         G3b Nezapojené školy – KS 
 

Vytvoril : ÚVZ SR, 2013                                     Zdroj údajov: monitoring:  vstupný - 2010, výstupný - 2011 
 

Graf 4 Frekvencia konzumácie zeleniny u rodičov vo vstupnom a výstupnom monitorovaní 

v základnom a kontrolnom súbore v rokoch 2010 a 2011 

G4a Zapojené školy                                         G4b Nezapojené školy – KS 
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Vytvoril : ÚVZ SR, 2013                                     Zdroj údajov: monitoring:  vstupný - 2010, výstupný - 2011 
 

Graf 5 Počet porcií ovocia a zeleniny, ktoré by sa malo denne zjesť vo vstupnom a 

výstupnom monitorovaní v základnom a kontrolnom súbore v rokoch 2010 a 2011 

G5a Zapojené školy                                           G5b Nezapojené školy - KS 

 

Zaujímal nás i názor rodičov ohľadne optimálneho denného množstva ovocia 

a zeleniny. Viac ako polovica respondentov – 55,8 % rodičov si myslí, že denne by sa 

malo zjesť 2 - 3 porcií ovocia a zeleniny a až 31,9 % rodičov si myslí, že denne by sa mala 

skonzumovať jedna porcia ovocia a zeleniny. Len 10,0 % rodičov si myslí, že denne by sa 

malo skonzumovať 4 – 5 porcií ovocia a zeleniny. Rozloženie jednotlivých odpovedí je 

zobrazené v grafe 5 (ako odpovedali na otázku konzumácie ovocia a zeleniny ako u detí aj 

u rodičov).   

Tak u ovocia ako i u zeleniny prevláda konzumácia v čerstvej forme, pričom 

u ovocia je táto forma najviac dominantná, no u zeleniny je síce najviac zastúpená čerstvá 

forma u 63,0 % rodičov a u 53,9 % detí, no zaznamenali sme i konzumáciu zeleniny 

vo varenej forme a to u 19,2 %  rodičov a u 30,1 % detí. 

Očakávania: Väčšina rodičov od programu očakávala podporu zdravej výživy 

(58,9 % rodičov), zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny u detí (51,1 % rodičov) ako i zmenu 

stravovacích návykov (33,1 % rodičov).  Možnosti odpovedí v grafe 6: I: podporiť zdravú 

výživu; II: zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí; III: zmeniť stravovacie návyky u detí; 

IV: znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí; V: zvýšiť informovanosť o výživovej 

hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny VI: iné. 

 

 

Vytvoril : ÚVZ SR, 2013                                     Zdroj údajov: monitoring:  vstupný - 2010, výstupný - 2011 
 

Graf 6 Očakávania rodičov od „Programu ovocie a zelenina do škôl“ vo vstupnom 

a výstupnom monitorovaní v rokoch 2010 a 2011 
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Záver  

Prieskumom nebol zistený štatistický rozdiel medzi spotrebou ovocia a zeleniny 

ako u detí tak aj u rodičov pred zapojením do programu a po 1 roku trvania programu. 

Tento rozdiel nebol zistený ani v kontrolnej skupine monitoringu zo škôl nezapojených do 

programu. Danú skutočnosť možno odôvodniť i tým, že prieskum sa uskutočnil za veľmi 

krátky čas trvania programu, kedy sa prípadné zmeny v stravovacích zvyklostiach 

respondentov ešte neodzrkadlia. Na základe výsledkov daného prieskumu je možné 

sformulovať odporúčanie v oblasti prieskumu a to prieskum uskutočniť po dlhšom trvaní 

projektu a s určitou periodicitou, aby bolo možné zachytiť časové trendy.  

Odporúčania, návrhy v oblasti podpory zdravotného uvedomenia a správania sú:  

a) dôraznejšie propagovať zdravé potraviny a zdravé stravovanie, snažiť sa o preventívne 

pôsobenie a opatrenia podporujúce konzumáciu ovocia a zeleniny;  

b) snažiť sa dosiahnuť, aby populácia popri prijatí zodpovednosti za svoje zdravie bola 

ochotná investovať úsilie, čas a prostriedky do jeho rozvoja. 
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OVLIVŇUJE KONZUMACE ALKOHOLU A KOUŘENÍ CIGARET ŽIVOTNÍ 

SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ? 
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Abstrakt 

Úvod: Mnohé výzkumy poukazují na skutečnost, že kvalita života souvisí s 

kouřením cigaret, užíváním alkoholu a jiných drog. Spotřeba návykových látek je 

považována za jednu ze sociálních determinant zdraví.  

Cílem studie bylo analyzovat životní spokojenost u reprezentativního vzorku 

českých dětí ve věku 11, 13 a 15 let v rámci mezinárodního šetření HBSC ve vztahu k pití 

alkoholu a kouření tabáku. 

Materiál a metodika: Data byla získána v rámci studie Světové zdravotnické 

organizace (WHO) The Health Behaviour in School Aged Children: A WHO Cross 

National Study (HBSC) prostřednictvím dotazníku vypracovaného koordinačním 

pracovištěm WHO. Výběrový soubor tvořilo 5686 respondentů ve věku 11, 13 a 15 let. 

Závěr: V naší práci jsme zjistili statisticky významné vztahy mezi životní 

spokojeností, pitím alkoholu a kouřením cigaret. Děti, které pravidelně kouřily a pily 

alkohol (i velmi malé množství) uváděly nižší životní spokojenost. 

 

Úvod 

Životní spokojenost (life satisfaction), osobní, duševní pohoda (well-being), kvalita 

života (quality of life) jsou pojmy, které spolu úzce souvisí a které jsou v odborné literatuře 

často používány jako synonyma (1,16). Jejich zkoumání je v současnosti v popředí zájmu 

v mnoha vědních oborech, zejména pak v psychologii, sociologii a medicíně. Osobní 

pohoda se dokonce v posledních dvaceti letech stala jedním z nejvíce studovaných 

psychologických témat (1,16). Orientace na tyto oblasti souvisí s holistickým pohledem na 

člověka, s komplexním pojetím zdraví a salutogenezí. Řada studií ukazuje, že významnými 

determinantami životní spokojenosti jsou věk, zdravotní stav, fyzická výkonnost, sociální 

vztahy, socioekonomický status, životní události a spiritualita jedince v širokém slova 

smyslu (celkový životní postoj, transcendence, smysl života, víra, religiozita) (1,7,8,12,13).  

Mnohé výzkumy poukazují také na skutečnost, že kvalita života souvisí s kouřením 

cigaret, užíváním alkoholu a jiných drog. Spotřeba návykových látek je považována za 

jednu ze sociálních determinant zdraví (9). Přes všechna obecně známá rizika je tolerance 

ke kouření cigaret a pití alkoholu v ČR vysoká. Postoje a chování dospělých ovlivňují 

postoje dětí a dospívajících, kteří pak chápou zejména pití alkoholu jako normální a 

společensky akceptovanou součást sociálních kontaktů (17).   

Zkoumání životní spokojenosti (kvality života) u dětí má svá specifika, která 

pramení z odlišnosti jednotlivých vývojových období a z osobnostních zvláštností daných 

úrovní myšlení, vnímáním zdraví, interpretací stresorů a jejich zvládáním. Na děti 

výrazněji než na dospělé působí sociokulturní a etnické faktory. Dítě je více ovlivňováno 

rodinou a vrstevnickou skupinou, má málo možností sociální prostředí měnit, omezenější 
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rozsah zvládacích strategií než dospělý a méně než dospělý může rozhodovat samo o sobě 

(15,16).  

Cíl 

Naším cílem bylo analyzovat životní spokojenost u reprezentativního vzorku 

českých dětí ve věku 11, 13 a 15 let v rámci mezinárodního šetření HBSC ve vztahu k pití 

alkoholu a kouření tabáku. 

Materiál a metodika 

Data byla získána v rámci studie Světové zdravotnické organizace (WHO) The 

Health Behaviour in School Aged Children: A WHO Cross National Study (HBSC) 

prostřednictvím dotazníku vypracovaného koordinačním pracovištěm WHO. Sběr dat byl 

proveden v souladu s podmínkami WHO v červnu 2010 na 94 školách ve všech krajích 

ČR. Ve třídách, ve kterých výzkum probíhal, bylo zapsáno 6553 žáků, z nich přítomno 

bylo 5709 a omluveno 844 žáků. Nikdo z oslovených žáků se neodmítl zúčastnit výzkumu. 

Při optických kontrolách bylo vyřazeno 23 dotazníků pro nevěrohodnost či neúplnost, do 

elektronické podoby bylo převedeno 5686 dotazníků. Výběrový soubor tedy tvořilo 5686 

respondentů. 

Životní spokojenost jsme posuzovali na základě dvou standardizovaných položek: 

Huebnerovy škály (HŠ) – 6 podotázek (Jsem spokojen s tím, jak mi věci vycházejí;  V mém 

životě jde vše dobře; Ve svém životě bych chtěl změnit mnoho věcí; Přál bych si mít úplně 

jiný život; Mám dobrý život; Mám dobrý pocit z věcí, které mě potkávají. Odpovědi: nikdy, 

zřídka, často, vždy; rozmezí hodnot: 6–24, vyšší skóre znamenalo vyšší spokojenost se 

životem (10); Cantrilova indexu (CI) – hodnocení života na škále (žebříku) s rozmezím 

hodnot 0–10 (0 znamená nejhorší možný život, 10 nejlepší život, jaký si děti dovedou 

představit, hodnoty 6 a více znamenají vysokou životní spokojenost) (5,2). 

Pro analýzu vztahů mezi sledovanými položkami životní spokojenosti, pohlavím, 

věkem a dalšími sledovanými proměnnými jsme zjištěné hodnoty na škálách HŠ a CI 

rozdělili do tří kategorií, na průměrné (průměr ± SD), podprůměrné (méně jak průměr - 

SD) a nadprůměrné (více jak průměr + SD). 

Výsledky 

Na základě odpovědí na otázky Jak často kouříš v současné době? (možnosti: každý 

den, nejméně jednou týdně ale ne denně, méně často než jednou týdně, nekouřím); a Jak 

často se v současné době napiješ nějakého alkoholického nápoje, jako je pivo, víno nebo 

lihoviny? Do odpovědi započítej i případy nebo situace, kdy piješ jen velmi malá množství 

těchto nápojů. (možnosti odpovědí: každý den, každý týden, každý měsíc, zřídka/méně než 

jednou měsíčně, nikdy) jsme děti rozdělili do 4 skupin. Skupiny A a B se vztahovaly ke 

kouření, skupiny C a D k pití alkoholu. Ve skupině A byly děti, které uvedly, že nekouří, 

nebo kouří méně často než jedenkrát týdně (tj. 84 % z celého sledovaného souboru 

respondentů); ve skupině B děti, které uvedly, že kouří denně nebo nejméně jedenkrát 

týdně (12 %); ve skupině C byly děti, které alkohol nepily, nebo uvedly, že se napijí méně 

často než jednou měsíčně (59 %); a ve skupině D děti, které uvedly, že se alkoholu napijí 

každý den nebo každý týden (21 %). Děti, které uváděly, že se alkoholu napijí každý 

měsíc, jsme z analýzy vztahů vyřadili (20 %).  

Mezi sledovanými proměnnými jsme zjistili významné vztahy. Děti, které kouřily 

denně nebo nejméně jedenkrát týdně a děti, které se napijí alkoholu každý den nebo každý 

týden, uváděly statisticky významně častěji (p < 0,001) životní spokojenost na dolních 

indexech CI a HŠ než děti, které nekouřily a alkohol nepily. Jinými slovy byly se svým 

životem méně spokojené. Výsledky uvádíme v Tab. 1 a Tab. 2. 
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Tab. 1 CI ve vztahu ke kouření a pití alkoholu, údaje uvedeny v % 

Cantrilův index 

 
A B C D 

dolní (< 5,2) 13,8 24,2 14,3 16,9 

průměr (5,2 – 9,1) 72,7 67,5 70,4 74,8 

horní (> 9,1) 13,5 8,3 15,3 8,3 

 

Tab. 2 HŠ ve vztahu ke kouření a pití alkoholu, údaje uvedeny v % 

Huebnerova škála 

 
A B C D 

dolní (< 13,1) 18,3 33,7 18,2 25,1 

průměr (13,1 – 19,9) 66,6 59,0 64,8 64,7 

horní (> 19,9) 15,1 7,3 17,1 10,1 

A – děti, které uvedly, že nekouří, nebo kouří méně často než jedenkrát týdně 

B – děti, které uvedly, že kouří denně nebo nejméně jedenkrát týdně 

C – děti, které alkohol nepily, nebo uvedly, že se napijí méně často než jednou měsíčně 

D – děti, které uvedly, že se alkoholu napijí každý den nebo každý týden 

  

Diskuze 

V naší práci jsme zjistili statisticky významné vztahy mezi životní spokojeností, 

pitím alkoholu a kouřením cigaret. Děti, které pravidelně kouřily a pily alkohol (i velmi malé 

množství) uváděly nižší životní spokojenost.  

Kouření a konzumace alkoholu je u dospívajících v ČR dlouhodobě nejrozšířenější 

formou zdraví ohrožujícího chování (3). Výsledky Evropské školní studie o alkoholu 

a jiných drogách (ESPAD), zjišťující užívání alkoholu a jiných návykových látek mezi 

mládeží ve věku 15–16 let, ukazují, že česká mládež zaujímá ve sledovaných kritériích 

spotřeby alkoholu a tabáku pozici nad evropským průměrem (6). První zkušenosti 

s alkoholem a tabákem získávají české děti již ve věku 10–13 let a jejich spotřeba stoupá 

s věkem (3,4,5). Hrubá a Žaloudíková (11) v semilongitudinální studii hodnotící účinnost 

programu „Normální je nekouřit“ zjistily, že téměř čtvrtina desetiletých dětí již zkusila 

kouřit a zhruba desetina jich kouřila opakovaně. Stejné autorky poukazují také na skutečnost, 

že desetileté děti jsou úspěšné v nákupu cigaret v obchodech a že i jednorázové kouření je 

spojeno s vyšší frekvencí konzumace alkoholu (11).  

Preventivní snahy jsou podle výsledků studií málo účinné a dostupnost alkoholu a 

cigaret je vysoká (9,18). Zdravotní politika ČR je zaměřena především na poskytování 

zdravotnických služeb, sociální determinanty zdraví jsou u nás stále podceňovány, výchova 

ke zdravému životnímu stylu málo státem podporovaná, dostupnost alkoholu a cigaret je 

vysoká (9,18).  

Sovinová, Csémy a kol. (17) doporučují do prevence zapojit více praktické lékaře, 

kteří by mohli cíleně, a tím pádem rychleji a účinněji řešit problémy s alkoholem u 

konkrétních osob. Domníváme se, že vhodným a pravděpodobně i levnějším řešením by bylo 

do prevence zapojit všeobecné a dětské sestry. Oblast prevence a edukace je 

neodmyslitelnou součástí těchto profesí a náplní vysokoškolských studijních programů 

zaměřených na ošetřovatelství. Po vhodné úpravě legislativy a kompetencí by sestry mohly 

úzce spolupracovat s rodinami, se školami a jinými institucemi na výchovně-vzdělávacích a 

preventivních programech v oblasti zdraví, mohly by účinněji vyhledávat rizikové skupiny 

dětí a rodin a cíleně s ohledem na konkrétní potřeby jedinců, skupin nebo komunit řešit 

zjištěné problémy. Podle osvědčeného vzoru ze zahraničí (např. Finsko, Kanada, USA) by i 

u nás mohla být vytvořena nová specializace v ošetřovatelství se zaměřením na veřejné 
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zdraví, tzv. Public Health Nurse. Jedná se o sestru, která pracuje v primární sféře a 

významně se podílí na zlepšování zdravotního stavu obyvatel dané země. Je zaměřena na 

prevenci nemocí, podporu a ochranu zdraví v široké populaci a prioritně se orientuje na 

vysoce rizikové skupiny osob. Spolupracuje se specialisty z různých oborů, provádí ve 

spolupráci s lékařem preventivní prohlídky ve školách, organizacích a komunitách, je v 

úzkém kontaktu s rodinami, realizuje preventivní programy a má zodpovědnost za 

implementaci legislativních opatření vztahujících se k ochraně zdraví (14). 

Závěr 

Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že životní spokojenost u 

českých dětí ovlivňuje kromě jiných faktorů (věk, pohlaví, rodina, škola) i pití alkoholu a 

kouření cigaret. Vyšší životní spokojenost statisticky významně častěji uváděly děti, které 

nekouřily a nepily alkohol.  

Kvalitu života a behaviorální aspekty životního stylu u dětí a dospívajících je 

důležité i nadále sledovat a hodnotit, neboť bezprostředně souvisí se zdravím. Výsledky 

výzkumů sledujících kvalitu života a životní styl u adolescentů jsou cenným zdrojem 

informací o jejich postojích, chování, subjektivně vnímaném zdraví, štěstí a spokojenosti v 

různých oblastech života. Umožňují poznat pozitivní i negativní vlivy na zdraví 

dospívajících v širokém sociálním kontextu. Tím mohou usnadnit přípravu efektivních 

programů zaměřených na prevenci, ochranu a podporu zdraví mladé generace, která si 

vzorce chování teprve osvojuje. Společnost, která chce prosperovat, se musí o zdraví 

populace zajímat a cíleně pracovat na jeho zlepšování. 
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Abstrakt 

Úvod: Orálne zdravie je dôležitou súčasťou celkového zdravia človeka už od útleho 

veku. Cieľom práce bolo zistiť vplyv výživy a dentálnej hygieny na kazivosť zubov u detí. 

Materiál a metodika: Sledovaný súbor tvorilo 84 detí vo veku 9-16 rokov zo 

Základnej školy v obci Brusno. Zber údajov o výžive, kazivosti zubov a dentálnej hygiene 

sa realizoval v rokoch 2007 a 2009 pomocou dotazníkov a výpisov zo zdravotnej 

dokumentácie.  

Výsledky: Štatisticky významne sme potvrdili, že: deti s dobrou dentálnou 

hygienou (p=0,047) a deti denne konzumujúce ovocie (p=0,049), mali nižší počet plombou 

ošetrených zubov a tiež, že deti konzumujúce jedlá z tzv. rýchleho občerstvenia (fast food) 

mali vyšší počet plombou ošetrených zubov (p=0,035).  

Závery: Výsledky preukázali, že zdravá výživa a dobrá dentálna hygiena znižujú 

kazivosť zubov. Preto by sa týmto dvom najjednoduchším a najdostupnejším metódam 

primárnej prevencie mala venovať patričná pozornosť najmä v detskom veku. 

 

Úvod 

Medicína hodnotí zdravie dutiny ústnej ako neodmysliteľnú súčasť celkového 

zdravia ľudského organizmu. Žiadneho jedinca nemožno pokladať za zdravého, ak sa 

v dutine ústnej vyskytuje aktívne ochorenie (1). Zubný kaz – karies, caries dentis je 

lokalizovaný patologický proces mikrobiálneho pôvodu, postihujúci tvrdé zubné tkanivá 

(2, 3). Na meranie incidencie a prevalencie zubného kazu sa používajú indexy – základné 

ukazovatele zubného kazu. Index KPE je kvantitatívnym vyjadrením prevalencie kazu na 

stálych zuboch a index kpe na dočasných zuboch. Je to súčet kariéznych (K), výplňou – 

„plombou“ ošetrených (P) a pre kaz extrahovaných (E) stálych zubov (Z) alebo zubných 

plôch (Pl) (3). V SR bol v r. 2008 index orálneho zdravia u 12-ročných detí 2,2. V 

porovnaní s rokmi predchádzajúcimi sa stav zlepšil (4), no cieľom WHO pre projekt 

„Zdravie pre všetkých v 21. storočí“ je: najmenej 80% detí vo veku 6 rokov by malo mať 

chrup bez zubného kazu a 12 ročné deti by nemali mať v priemere viac než 1,5 

pokazeného, chýbajúceho, alebo zaplombovaného zuba, t.j. index KPE by nemal 

presiahnuť hodnotu 1,5 (5, 6). Zubný kaz a ochorenia parodontu sú najčastejšie sa 

vyskytujúce chronické ochorenia infekčného pôvodu nielen v dutine ústnej, ale aj v 

ľudskom organizme vôbec. Kým mortalita z priameho pôsobenia zubného kazu a 

ochorenia parodontu je veľmi nízka, ich chorobnosť je veľmi vysoká a u mnohých 

jednotlivcov majú tieto ochorenia nepriaznivý vplyv na celkový zdravotný stav. Kvalita 

ľudského života sa zvyšuje, ak je vykonávaná dôsledná prevencia zubného kazu a ochorení 

parodontu. Zubný kaz sa vyskytuje u väčšiny dnešného obyvateľstva a tendencia jeho 

výskytu sa posúva viac do nižších vekových skupín. Je dôležité zamerať sa na preventívne 

opatrenia už od útleho veku a tak zabezpečiť nerušený a zdravý vývin organizmu. Pretože 

práve v detskom veku sa formujú postoje dieťaťa k starostlivosti o chrup a vytvárajú sa 
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návyky, ktoré pretrvávajú aj v dospelosti (1). Kazivosť zubov v populácii je vysoká a aj 

preto sme sa rozhodli zhodnotiť vplyv výživy a možnosti ako predchádzať vzniku zubného 

kazu.  

 

Materiál a metóda 

Sledovaný súbor tvorilo 84 zdravých detí (42 dievčat a 42 chlapcov) z obce Brusno 

a okolia. Deti boli vo veku 9-16 rokov (rok narodenia 1993-2000) a boli žiakmi 3.-9. triedy 

Základnej školy v obci Brusno. Deti zo sledovaného súboru mali tieto spoločné znaky: 

 retrospektívne (v roku 2007) boli členmi sledovaného súboru, v rámci výskumnej 

štúdie realizovanej na Slovensku („Súčasný stav výživy a výskyt obezity u detí vo 

veku od 6 do 15 rokov vo vybraných regiónoch Slovenska“), ktorých rodičia 

vyplnili Dotazník o stravovacích návykoch detí, 

 v roku 2009 deti vyplnili Dotazník o dentálnej hygiene, 

 sú v stomatologickej starostlivosti školského stomatológa Základnej školy 

v Brusne. 

Výber respondentov sledovaného súboru sa uskutočnil metódou náhodného výberu. 

Sledované deti mali chrup zmiešaný, t.j. zuby dočasné aj zuby stále. Priemerný vek detí v 

sledovanom súbore bol 12,5 roka. Najpočetnejšie vekové zastúpenie mali deti vo veku 10 a 

13 rokov (n=36), najmenšie vekové zastúpenie mali deti vo veku 9 rokov (n=2) (obrázok 

1). 

 
Obrázok 1: Veková štruktúra sledovaného súboru detí, n=84 

 

Základná škola, z ktorej pochádzal sledovaný súbor detí, sa nachádza v obci 

Brusno. Obec Brusno leží v severnej časti Banskobystrického kraja a reprezentuje vidiecku 

oblasť SR. Počet žiakov Základnej školy Brusno bol 211, z toho bolo 102 dievčat a 109 

chlapcov, v školskom roku 2008/2009 (7).  

Zber údajov o výžive sa realizoval v roku 2007, pomocou Dotazníka o stravovacích 

návykoch detí. Údaje o výžive sa získavali výberom otázok z Dotazníka o stravovacích 

návykoch detí, ktorý v roku 2007 na Základnej škole v Brusne použil Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva Banská Bystrica, v rámci výskumnej štúdie realizovanej na 

Slovensku, ktorej cieľom bolo získať informácie o výžive detí a na základe aktuálnej 

situácie sformulovať cielené nutričné odporúčania. Dotazník vypĺňali rodičia detí. 

Dotazník o stravovacích návykoch detí obsahoval spolu 70 otázok. Pre našu prácu bolo 

vybratých 13 otázok.  

V roku 2009 sa realizovali dva zbery údajov, a to o kazivosti zubov detí (podľa dát 

zo záznamov o ošetrení u stomatológa) a zber údajov o dentálnej hygiene detí. Údaje 

o dentálnej hygiene sa získavali z Dotazníka o dentálnej hygiene detí. Údaje o kazivosti 

zubov detí sa získali formou výpisu zo zdravotných záznamov detí od zubného lekára 

Základnej školy v Brusne, po informovanom súhlase od rodičov detí. Kazivosť zubov sa 

hodnotila na základe počtu všetkých plombou ošetrených zubov, dočasných aj stálych.  
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Pre účely štatistického spracovania zozbieraných údajov sme použili štatistické 

metódy a softwarové programy (Microsoft Excel, XL STAT 7.1 a SPSS 16.2). Každý 

porovnávaný parameter (porovnávanú premennú) sme najskôr testovali Testami normality 

(Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilkov test). Podľa výsledkov testov normality sme pre 

porovnanie dvoch alebo viacerých súborov použili parametrický – pri normálnom 

rozdelení (ANOVA test, T-test) alebo neparametrický test – pri nenormálnom rozdelení 

(Korelácie a Spearmanov korelačný koeficient, Kruskal-Wallisov test, Mann-Whitney 

test). Kvalitatívne premenné sme opísali pomocou absolútneho a relatívneho počtu 

dotazovaných parametrov a kvantitatívne aritmetickým priemerom a mediánom. Výsledok 

rozdielov sme považovali za štatisticky významný (signifikantný), keď p ≤ 0,05. 

 

Výsledky 

Štatisticky sa potvrdilo, že deti s dobrou dentálnou hygienou majú menší počet 

plombou ošetrených zubov (p=0,047). Potvrdili sme signifikantný rozdiel medzi počtom 

bodov z dotazníka a počtom všetkých plombou ošetrených zubov, t.j. s klesajúcim počtom 

bodov z dotazníka o zubnej hygiene a teda s horšou dentálnou hygienou toho ktorého 

respondenta, narastal zistený počet plombou ošetrených zubov (obrázok 2). Dobrú 

dentálnu hygienu malo iba 1 dieťa, ktoré malo iba 1 plombou ošetrený zub. Zlú dentálnu 

hygienu malo 8 detí, ktorých priemer počtu všetkých plombou ošetrených zubov bol 6,88. 

Deti, ktoré mali stredne dobrú dentálnu hygienu, boli 3 a priemer počtu všetkých plombou 

ošetrených zubov mali 5,67.  

 

Obrázok 2: Dentálna hygiena a počet všetkých plombou ošetrených zubov 

 

Nepotvrdil sa signifikantný rozdiel medzi pitím mlieka (p=0,737) resp. 

konzumáciou mliečnych výrobkov (p=0,428) a počtom všetkých plombou ošetrených 

zubov. V priemeroch počtov všetkých plombou ošetrených zubov, pitím mlieka a 

konzumáciou mliečnych výrobkov, však vidieť, čím viac mlieka dieťa pilo a čím viac 

mliečnych výrobkov dieťa konzumovalo, tým malo menej plombou ošetrených zubov. 

Potvrdil sa signifikantný rozdiel medzi konzumáciou ovocia a počtom všetkých 

plombou ošetrených zubov (p=0,049). Deti, ktoré denne konzumovali ovocie mali menší 

počet všetkých plombou ošetrených zubov, t.j. 4,15, oproti deťom, ktoré denne 

nekonzumovali ovocie t.j. 5,48 (obrázok 3). 
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Obrázok 3: Frekvencia konzumácie ovocia a počet všetkých plombou ošetrených zubov 

 

Nepotvrdil sa signifikantný rozdiel (p=0,541) medzi frekvenciou konzumácie 

sladkostí a počtom všetkých plombou ošetrených zubov. V priemeroch počtov všetkých 

plombou ošetrených zubov a konzumáciou sladkostí, však nečakane vidieť, čím častejšie 

dieťa konzumovalo sladkosti, tým malo menej plombou ošetrených zubov. 

Potvrdil sa signifikantný rozdiel medzi konzumáciou jedál z tzv. rýchleho 

občerstvenia (fast food) a počtom všetkých plombou ošetrených zubov (p=0,035). 

Jednotlivé odpovede frekvencie konzumácie sme ešte testovali navzájom a zistili sme, že 

deti, ktoré konzumovali jedlá z tzv. rýchleho občerstvenia s frekvenciou niekoľkokrát 

týždenne mali štatisticky významne vyšší počet t.j. 6,27 plombou ošetrených zubov, oproti 

deťom, ktoré konzumovali jedlá z tzv. rýchleho občerstvenia s frekvenciou 3x mesačne 

a menej, t.j. 4,04 plombou ošetrených zubov (p=0,016) a ako deti, ktoré jedlá z tzv. 

rýchleho občerstvenia nekonzumovali nikdy, resp. u detí nekonzumujúcich „fast food“ 

pokrmy, t.j. 4,32 plombou ošetrených zubov (p=0,025) (obrázok 4). 

 
Obrázok 4: Frekvencia konzumácie jedál z tzv. rýchleho občerstvenia a počet všetkých plombou 

ošetrených zubov 

 

Nepotvrdil sa signifikantný rozdiel (p=0,222) medzi konzumáciou nápojov a 

počtom všetkých plombou ošetrených zubov. V priemeroch počtov všetkých plombou 

ošetrených zubov a príjmom nápojov, však vidieť, čím je u dieťaťa viac preferovaný 

príjem nápojov s vyšším obsahom sacharidov resp. s nižším pH, tým má viac plombou 

ošetrených zubov. 
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Diskusia 

Potvrdili sme negatívny signifikantný rozdiel (p=0,047) medzi dentálnou hygienou 

a počtom všetkých plombou ošetrených zubov. S klesajúcim počtom bodov z dotazníka 

o zubnej hygiene a teda s horšou dentálnou hygienou toho ktorého respondenta, narastal 

zistený počet plombou ošetrených zubov. Hypotéza, že úroveň dentálnej hygieny 

ovplyvňuje kazivosť zubov detí sa štatisticky potvrdila. Tento očakávaný vzťah potvrdzujú 

aj výsledky klinicko-epidemiologickej štúdie, ktorá prebiehala  v rokoch 1998-2003, u 7- 

až 12-ročných detí na Slovensku, v ktorej sa sledoval vplyv intervenčného projektu 

„Zdravý úsmev“ na zníženie kazivosti zubov u detí (8). Kazivosť v stálom chrupe, t.j. 

počet pokazených (kariéznych-K) zubov v intervenovanej skupine signifikantne klesla vo 

všetkých vekových skupinách o 70-88%, oproti kontrolnej skupine, kde bola kazivosť 

približne rovnaká až vyššia. Kazivosť v dočasnom chrupe v intervenovanej skupine 

signifikantne poklesla vo všetkých vekových skupinách, stredné hodnoty kpe indexu 

poklesli o 30-38%, oproti kontrolnej skupine, kde v kazivosti nenastali žiadne zmeny, v 

žiadnej vekovej skupine. Autori Kovaľová et al. (8) konštatovali vysoký ústup kazivosti 

chrupu v testovanej skupine. Ako dôvod ústupu kazivosti uvádzajú úspešnú realizáciu 

primárnej dentálno-hygienickej intervencie prostredníctvom projektu „Zdravý úsmev“, čím 

došlo k zlepšeniu ústnej hygieny u detí (8).  

Nepotvrdil sa signifikantný rozdiel medzi pitím mlieka (p=0,737) resp. 

konzumáciou mliečnych výrobkov (p=0,428) a počtom všetkých plombou ošetrených 

zubov. V priemeroch počtov všetkých plombou ošetrených zubov, pitím mlieka a 

konzumáciou mliečnych výrobkov, však vidieť, čím viac mlieka dieťa pilo a čím viac 

mliečnych výrobkov dieťa konzumovalo, tým malo menej plombou ošetrených zubov. 

Podľa Kovácsa (9) priemery počtov všetkých plombou ošetrených zubov u detí dokazujú, 

že mliečne produkty (s výnimkou sladených) redukujú demineralizáciu dentínu.  

Štatisticky sa potvrdilo, že deti, ktoré denne konzumujú ovocie majú menší počet 

plombou ošetrených zubov (p=0,049).  

Nepotvrdil sa signifikantný rozdiel (p=0,541) medzi frekvenciou konzumácie 

sladkostí a počtom všetkých plombou ošetrených zubov. V priemeroch počtov všetkých 

plombou ošetrených zubov a konzumáciou sladkostí, však nečakane vidieť, čím častejšie 

dieťa konzumovalo sladkosti, tým malo menej plombou ošetrených zubov. Toto zistenie 

bolo v rozpore so všeobecne uznávanou skutočnosťou, že sacharidy, majú v potrave 

najväčší význam a môžu vyvolať pri styku s tvrdým zubným tkanivom kariézny proces (2, 

10). V tomto prípade však môžeme predpokladať, že deti, ktoré konzumovali sladkosti, 

mali zvýšenú dentálnu hygienu, prípadne ešte využívali ďalšie možnosti prevencie a týmto 

spôsobom sa kariéznemu pôsobeniu sacharidov zamedzilo. A naopak, u detí, ktoré síce 

konzumovali sladkosti menej často, mohlo dôjsť k podceneniu dentálnej hygieny a deficitu 

prevencie zubného kazu, čo sa prejavilo vo vyšších priemeroch počtov všetkých plombou 

ošetrených zubov.  

Potvrdil sa signifikantný rozdiel (p=0,035) medzi konzumáciou jedál z tzv. 

rýchleho občerstvenia a počtom všetkých plombou ošetrených zubov. Deti často namiesto 

jedál pripravených v školských jedálňach volia pokrmy typu „fast food”. Vo väčšine sa 

jedná o tepelne upravené škrobové potraviny a súčasné pitie sladených nápojov a džúsov, 

ktoré spolu s malým množstvom sladkostí, chýbajúcou hygienou dutiny ústnej a absenciou 

fluoridov, spôsobujú rýchlu kariéznu deštrukciu chrupu (9).  

Nepotvrdil sa signifikantný rozdiel (p=0,222) medzi konzumáciou nápojov a 

počtom všetkých plombou ošetrených zubov. V priemeroch počtov všetkých plombou 

ošetrených zubov a príjmom nápojov, však vidieť, čím je u dieťaťa viac preferovaný 

príjem nápojov s vyšším obsahom sacharidov resp. s nižším pH (pri hodnote pH 5,5 

dochádza k demineralizácii), tým má viac plombou ošetrených zubov. Tieto zistenia sú 
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v súlade s údajmi, ktoré uvádza Kovács (9) ktorý zistil, že priemery počtov všetkých 

plombou ošetrených zubov u detí dokazujú, že nízke pH tzv. „kolových“ nápojov spolu so 

zvýšeným obsahom sacharózy, glukózy a fruktózy, je priaznivým momentom pre rast 

Streptococcus mutans, ktorý podporuje vznik zubného kazu. Progresia zubného kazu sa 

dokázala u osôb po konzumácii jablkového džúsu a „kolového“ nápoja. Pre vznik zubného 

kazu sú kritické hodnoty pH nižšie ako 5,5. Štúdie iných autorov preukázali, že pri 

jednorázovom preplachu dutiny ústnej roztokom glukózy klesne pH pod 5,5 (9). Vďaka 

pufrovacej kapacite slín sa však táto hodnota rýchlo normalizuje. Avšak mnoho detí pije 

sladené nápoje vo viacerých dávkach (dúškoch) v priebehu dňa. V tomto prípade sa pH na 

dlhšiu dobu udržiava pod kritickou hodnotou, vhodnou pre vznik zubného kazu (9).  

 

Závery 

Výsledkami našej práce sme štatisticky významne potvrdili, že: 

 Deti s dobrou dentálnou hygienou mali nižší počet plombou ošetrených zubov 

(p=0,047). 

 Deti denne konzumujúce ovocie mali nižší počet plombou ošetrených zubov 

(p=0,049). 

 Deti konzumujúce jedlá z tzv. rýchleho občerstvenia (fast food) mali vyšší počet 

plombou ošetrených zubov (p=0,035). Deti, konzumujúce niekoľkokrát týždenne 

„fast food“ mali štatisticky významne vyšší počet plombou ošetrených zubov, 

oproti deťom, konzumujúcich 3x mesačne a menej „fast food“ (p=0,016) a ako deti 

„fast food“ nekonzumujúce (p=0,025). 

Štatisticky sme nepotvrdili: 

 Rozdiel medzi pitím mlieka (p=0,737), resp. konzumáciou mliečnych výrobkov 

(p=0,428) a počtom všetkých plombou ošetrených zubov. Deti konzumujúce viac 

mlieka a mliečnych výrobkov, mali menej plombou ošetrených zubov. 

 Rozdiel medzi konzumáciou sladkostí (p=0,541) a počtom všetkých plombou 

ošetrených zubov. Deti konzumujúce viac sladkostí mali menej plombou 

ošetrených zubov. 

 Rozdiel medzi konzumáciou nápojov (p=0,222) a počtom všetkých plombou 

ošetrených zubov. Deti prijímajúce viac nápojov s vyšším obsahom sacharidov, 

resp. s nižším pH mali viac plombou ošetrených zubov. 

 

Starostlivosť o orálne zdravie by mala byť dôležitá súčasť života už od útleho veku 

jedinca. Ak sa znemožní alebo sa podstatne obmedzí vznik a rozvoj zubného kazu u detí, 

zlepší sa aj stav orálneho zdravia dospelej generácie. K najjednoduchším 

a najdostupnejším metódam primárnej prevencie zubného kazu patrí okrem pravidelnej 

účinnej každodennej ústnej hygieny, používania fluoridových zubných pást, preventívnej 

stomatologickej starostlivosti aj voľba správnej výživy, ktoré sú zároveň tými 

najúčinnejšími metódami primárnej prevencie. K overeným metódam patrí i aplikácia 

fluoridov a predísť vzniku zubnému kazu na prvých dočasných stoličkách sa dá aj 

pečatením zubov. Nezanedbateľnou súčasťou prevencie sú preventívne prehliadky, pri 

ktorých stomatológ zhodnotí aj domácu starostlivosť o dutinu ústnu a poskytne 

poradenstvo. Pravidelnými návštevami stomatológa je možné včasné rozpoznanie 

začínajúceho zubného kazu a jeho ošetrenie v rannom štádiu. Zdravá výživa a dentálna 

hygiena sú dve z účinných metód primárnej prevencie zubného kazu, ich osvojenie je 

najdôležitejšie najmä v období detstva. 
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KOMBINOVANÝ ÚČINOK MINERÁLNYCH VLÁKNITÝCH PRACHOV 

A TABAKOVÉHO FAJČENIA NA RESPIRAČNÝ TRAKT – INHALAČNÁ 

EXPOZÍCIA 

 

D. Hrašková,  M. Hurbánková, M. Beňo, S.  Černá , S. Wimmerová, Š. Moricová 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, ÚZPS, 

Laboratórium respiračnej toxikológie, Limbová 12, 833 03 Bratislava  

 

Abstrakt  
 Priemyselné minerálne vláknité prachy majú použitie vo viacerých strategických 

oblastiach a ich dlhodobá expozícia spôsobuje mnohé pľúcne ochorenia. V našej 

experimentálnej štúdii sme sa zaoberali kombinovanými účinkami vybraných minerálnych 

vláknitých prachov a cigaretového fajčenia na parametre bronchoalveolárnej laváže. 

Potkany inhalovali amozit a wollastonitové vlákna v dvoch koncentráciách (30 a 60 

mg/m3), počas 1 hodiny každý druhý deň a cigaretový dym z 3 cigariet/deň. Po 6-tich 

mesiacoch sme zvieratá utratili, urobili sme bronchoalveolárnu laváž a vyšetrili BAL 

zápalové a cytotoxické parametre. Amozit: najviac boli zmenené zápalové parametre po 

60mg/m3 v oboch skupinách (tie potkany, ktoré inahlovali cigaretový dym aj tie, ktoré 

neinhalovali cigaretový dym), najmä však po kombinovanej expozícii; Cytotoxické 

parametre boli viac ovplyvnené fajčením. Wollastonit (náhradná látka za azbest) inhalácia 

potvrdila nižšie zápalové a cytotoxické účinky vo všetkých skúmaných súboroch v 

porovnaní s amozitom. 
Práca bola podporená E.U. grantom, kontraktom: No QLK4-CT-1999 - 01629-FIBRETOX projekt 

,ďalej projektami  APVT-21-011164,  MZ SR 2005/29- SZU-07 a je venovaná 60. výročiu 

inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  

 

Úvod  
 Účinky minerálnych vláknitých prachov na dýchací systém predstavujú pre človeka 

potencionálne environmentálne a profesionálne zdravotné riziko, nakoľko majú široké 

použitie v stavebnom, chemickom, textilnom, lodiarskom, automobilovom, leteckom a 

kozmickom priemysle. Dlhodobá expozícia azbestu môže spôsobiť hylianózy, azbestózy 

alebo onkologické ochorenia. Zatiaľ čo schopnosť azbestových vlákien vyvolať pľúcne 

ochorenia je dobre známa, informácie o schopnosti  náhradných materiálov za  azbest 

vyvolať podobné patologické deje – sú obmedzené. Tak isto nie je známy vzťah dávka - 

účinok  nastupujúcich molekulárnych dejov  po expozícii náhradným látkam za azbest. Z 

týchto skutočností sa odvíjajú dôležité úlohy pre výskum a to sledovať biologické účinky 

náhradných materiálov, ako aj ich vplyv kombinovaných expozícií napr. s fajčením. Táto 

štúdia poskytuje informácie o vzťahu dávka-odpoveď po inhalácii dvoch koncentrácií 

amozitu - azbestu a wollastonitu samostatne, alebov súčinnosti s cigaretovým dymom (1).  

 Cieľom našej štúdie bolo zistiť a porovnať kombinovaný účinok amozitu alebo 

wollastonitu (náhrada za azbest) s cigaretovým dymom na vybrané zápalové a cytotoxické 

parametre bronchoalveolárnej laváže. 

 

Materiál a metódy 

V pokuse sme použili samcov Wistar potkanov (Anlab, Praha, Česká republika) 

s hmotnosťou 191,2  g na začiatku pokusu. Zvieratá sme chovali za štandardných  

podmienok  predpísaných pre chov laboratórnych zvierat. Dostávali konvenčné 

granulované  krmivo  ST1 (TOP-Dovo, Dubové, Slovenská republika) a pitnú vodu ad 

libitum. 
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Pri inhalácii cigaretového dymu boli zvieratá umiestnené v špeciálnej inhalačnej 

komore (Tobacco and Health Research Institute - THRI, Lexington, KY, USA), do ktorej 

sa čerpadlom vháňal hlavný prúd cigaretového dymu z cigariet typu 1R1 (THRI, 

Lexington, KY, USA). Množstvo prečerpaného dymu sme kontrolovali na základe váženia 

častíc (total particulate matter – TPM) zachytených na filtri typu Cambridge (THRI, 

Lexington, KY, USA). Zvieratá (n = 7) inhalovali tabakový dym denne okrem sobôt 

a nedieľ po dobu 6 mesiacov hodinu denne (30 mg TPM  /m3 vzduchu, približne 3-4 

cigarety).   

 Doba expozície priemyselným vláknam trvala 175 dní (6 mesiacov). Zvieratá 

vdychovali amozit - azbestové alebo wollastonitové vlákna nosom v inhalačnej komore 

(In-Tox, USA). Amphibolový azbest - amozit a wollastonitové vlákna patria k prirodzene 

sa vyskytujúcim silikátovým anorganickým vláknam. Wollastonit je používaný ako 

náhrada za azbest. 

 Prašný aerosol zvieratá inhalovali v dvoch dávkach: 30 mg/m3 vzduchu a 60 mg/m3 

vzduchu počas jednej hodiny. Skupiny zvierat boli exponované prachmi (amozit alebo 

wollastonit) každý druhý deň, vrátane všetkých sviatkov. V sobotu a nedeľu zvieratá 

prašný aerosol neinhalovali. Šesť skupín zvierat bolo vystavených: 

• 60 mg/m3 amozitovým alebo wollastonitovým vláknam po dobu jednej hodiny každý 

druhý deň, v kombinácii s inhaláciou dymu z troch cigariet denne; 

• 60 mg/m3 amozitovým alebo wollastonitovým vláknam po dobu jednej hodiny každý 

druhý deň; 

• 30 mg/m3 amozitovým alebo wollastonitovým vlákna po dobu jednej hodiny každý druhý 

deňi, v kombinácii s inhaláciou dymu z troch cigariet denne; 

• 30 mg/m3 amozitovým alebo wollastonitovým vlákna po dobu jednej hodiny každé dva 

dni; 

• expozícia dymu z troch cigariet denne a imobilizácia stresom (ako u zvierat vystavených 

prachu); 

• imobilizácia stresom (ako u zvierat vystavených prachu) – kontrolná skupina. 

 Po šiestich mesiacoch sme zvieratá utratili exsangvináciou (prerezaním vena cava 

caudalis) v  i. p. tiopentalovej narkóze (150 mg/1kg). Bronchoalveolárnu laváž (BAL) sme 

robili modifikovanou metódou podľa Myrvika (2). Pľúca sme premývali 5 x 5 ml 

výplachového roztoku. Takto získanú lavážnu tekutinu (BAL) sme odstreďovali 10 minút 

pri 4o C a 400 g.  V našej práci sme použili natívnu laváž a sediment BAL buniek 

(doplnený fyziologickým roztokom na koncentráciu 106 buniek/ml).  Vyšetrili sme tieto 

parametre: 

Biomarkery zápalovej odpovede (BAL): 

 celkový počet buniek a alveolárnych makrofágov (AM) v ml BAL 

(bronchoalveolárna laváž) 

 diferenciálny obraz BAL buniek (% alveolárnyych makrofágov - AM, 

polymorfonukleárnych leukocytov - PMN a  lymfocytov – Ly v BAL) 

 nezrelé formy AM (%) a viacjadrové bunky (%) 

Parametre cytotoxicity: 

 fagocytová aktivita a viabilita AM (%) 

 aktivita laktát dehydrogenázy v bezbunkovej laváži (LDH), aktivita kyslej 

fosfatázy v bezbunkovej laváži a v suspenzii (AcP), activita katepsínu D v 

bezbunkovej laváži a v suspenzii buniek.  

 
  

 

 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

98 
 

Výsledky 

 

Tab. 1. Amozit – inhalačná expozícia -  s / bez tabakového dymu  

             Zápalové parametre BAL 
 Vlákna Vlákna + tabakový dym 

Kontrola 30 

mg/m3 

60 

mg/m3 

Tabakový 

dym 
Tabakový 

dym a vlákna 

30 mg/m3 

Tabakový 

dym a vlákna 

60 mg/m3 

n 7 7 7 7 7 6 

Celkový počet 

buniek / ml 

BAL (103.ml-1) 

216,67 

11,30 

 

223,00 

4,36 

 

240,00 

7,75 

 

241,43 

27,51 

 

261,0 

23,31 

283,00 

7,68     

 ** 

Počet AM /ml 

BAL (103.ml-) 

158,57 

8,14 

 

154,28 

7,59 

 

143,57 

7,13 

 

144,28 

21,89 

 

137,50 

17,31 

 

114,17 

6,76   

 ** 

Ly 

% 
2,86 

0,26 

4,57 

0,61 

 * 

7,57 

1,27 

** 

3,43 

0,42 
4,43 

0,61 

7,00 

0,69 

 ***  

AM 

% 

 

96,71 

0,36 

 

94,57 

0,65 

 * 

92,29 

1,36 

 * 

95,14 

0,46 

 * 

94,14 

0,68 

 ** 

90,71 

0,48 

 ***  

PMN 

% 

0,43 

0,30 
0,85 

0,26 

1,57 

0,30 

 * 

1,43 

0,48 
1,43 

0,20 

 * 

2,29 

0,47 

 ** 

Nezrelé formy 

AM  (% ) 

31,71 

3,31 

 

44,0 

4,38 

 * 

43,14 

6,27 

50,43 

2,29 

 ** 

46,71 

3,64 

 * 

51,86 

4,63 

 ** 

Viacjadrové 

bunky     (%) 

0,485 

0,096 
0,686 

0,06 

0,971 

0,1    

** 

0,457 

0,084 
0,686 

0,122 

0,714 

0,156 

Hodnoty predstavujú stredný priemer   SEM; Porovnanie exponovaných skupín s kontrolnou 

skupinou (bez expozície) *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001;  :  zvýšenie oproti kontrole;  : 

zníženie oproti kontrole  

Skratky: BAL -  bronchoalveolárna laváž; AM -  alveolárne makrofágy;  Ly – lymfocyty; PMN – 

polymorfonukleárne leukocyty  
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Tab. 2. Amosit -  inhalačná expozícia -  s / bez tabakového dymu  

            Cytotoxické  parametre BAL 

 
 Vlákna Vlákna + tabakový dym 

Kontrola 30 mg/m3 60 mg/m3 Tabakový 

dym 
Tabakový 

dym a vlákna 

30 mg/m3 

Tabakový dym 

a vlákna 

60 mg/m3 

n 7 7 7 7 7 6 

 

Fagocytová 

aktivita (%) 

 

69,71 

1,87 

 

70,57 

1,99 

 

 

64,86 

3,52 

 

47,4 

5,63   ** 

 

53,14 

4,27 

** 

 

61,85 

1,84 

* 

Viabilita - živé 

AM  (%)                           

86,29 

1,27 

87,29 

0,68 

81,00 

1,05  

* 

83,86 

0,26 

85,86 

0,50 

 

79,80 

2,13  

* 

LDH 

μkat.g prot.-1 

4,81 

0,86 

4,43 

0,19 

4,22 

0,26 

4,09 

0,73 

4,14 

0,78 

3,31 

0,24 

ACP 

nkat.g prot.-1 

65,77 

10,57 

67,76 

6,02 

49,45 

3,76 

57,72 

4,25 

52,52 

4,38 

46,52 

7,17 

ACP 

nkat.10-6 buniek 

0,18 

0,013 

0,18 

0,032 

0,25 

0,039 

0,17 

0,020 

0,22 

0,027 

0,27 

0,055 

Kathepsin D 

Utyr.mg  prot.-1 

77,70 

7,59 

78,02 

11,28 

83,63 

5,53 

104,75 

9,31 

105,42 

7,17   

* 

116,38 

12,73 

 

Kathepsin D 

Utyr.10-6 buniek 

 

419,14 

32,25 

 

455,53 

38,79 

535,44 

33,47  

* 

604,27 

26,88   

  ** 

681,63 

27,57  ** 

779,58 

47,04  

  ** 

Hodnoty predstavujú stredný priemer   SEM; Porovnanie exponovaných skupín s kontrolnou 

skupinou (bez expozície) *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001;  :  zvýšenie oproti kontrole;  : 

zníženie oproti kontrole  

Enzymová aktivita vyjadrená v mol  p-nitrophenolu . hod-1 mg proteinov -1  

       skratky: LDH: laktát dehydrogenáza; ACP: kyslá fosfatáza; Utyr  : µg thyrozinu  uvoľneného za hod.  

 

Tab. 1 a 2  zobrazuje zápalové acytotoxické parametre BAL po inhalačnej expozícii 

amozitovým - azbestovým vláknam (v dávke 30 mg/m3 a 60 mg/m3 ), ako aj  po inhalácii 

cigaretového dymu a kombinovanej expozícii (vlákna amozitu + cigaretový dym). 

Významne zvýšené u obidvoch dávok po azbestovej expozícii sú lymfocyty a  znížené AM 

( % z diferenciálneho obrazu buniek BAL), oproti kontrole sú zvýšené po vyššej dávke (60 

mg)  % PMN a viacjadrové bunky a po dávke 30 mg nezrelé formy AM; inhalácia 

tabakového dymu význane znížila fagocytovú aktivitu a %  AM a zvýšila percento 

nezrelých foriem a hladinu katepsínu D;  kombinovaná expozícia (nižšia dávka 30 mg) 

významne znížila percentuálne zastúpenie - % AM a fagocytovú aktivitu a  zvýšila % 

PMN, nezrelých foriem AM a a hladinu katepsínu D; najviac štatisticky významne 

zmenených parametrov sme zistili po vyššej dávke (60 mg) kombinovanej expozícii ( : 

celkový počet buniek / ml BAL, % Ly, % PMN, nezrelých foriem AM, a hladina katepsínu 

D a:  počet AM /ml BALF a % AM z diferenciálneho obrazu buniek BAL, fagocytová 

aktivita, viabilita AM).  
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Tab. 3 . Wollastonit – inhalačná expozícia -  s / bez tabakového dymu  

             Zápalové parametre BAL 
 Vlákna Vlákna + tabakový dym 

Kontrola 30 

mg/m3 

60 

mg/m3 

Tabakový 

dym 
Tabakový 

dym a vlákna 

30 mg/m3 

Tabakový 

dym a vlákna 

60 mg/m3 

n 7 7 7 7 7 6 
Celkový počet 

buniek / ml 

BAL (103.ml-) 

218,33 

7,27 

225,83 

6,247 

236,00 

15,12 

227,00 

12,51 

231,00 

15,36 

255,00 

27,47 

Počet AM /ml 

BAL (103.ml-) 

152,86 

10,17 

 

135,71 

12,23 

 

172,14 

22,44 

 

172,86 

20,09 

 

158,57 

15,26 

 

175,83 

25,67 

 
Ly 

% 
2,57 

0,84 

 

3,14 

0,76 

3,00 

0,92 

 

3,00 

0,31 

2,86 

10,51 

3,33 

0,33 

 
AM 

% 

 

84,28 

12,57 

 

96,14 

0,96 

95,71 

0,99 

 

96,00 

0,58 

96,00 

0,82 

95,33 

0,42 

 
PMN 

% 
0,57 

0,20 

0,71 

0,29 

1,28 

0,29 

1,00 

0,38 

1,14 

0,40 

1,33 

0,42 
Nezrelé formy 

AM  (% ) 
20,57 

2,19 

25,14 

1,87 

 

26,29 

2,29 

 

33,57 

3,16   

** 

 

34,86 

1,06   

** 

 

48,67 

2,04   

** 

 

Viacjadrové 

bunky     (%) 

0,26 

0,057 

 

0,4 

0,0,14 

 

0,4 

0,31 

 

0,77 

0,09  

** 

 

0,4 

10,09 

 

0,33 

0,07 

 

Hodnoty predstavujú stredný priemer   SEM; Porovnanie exponovaných skupín s kontrolnou 

skupinou (bez expozície) *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001;  :  zvýšenie oproti kontrole;  : zníženie 

oproti kontrole  

Skratky: BAL -  bronchoalveolárna laváž; AM -  alveoáarne makrofágy;  Ly – lymfocyty; PMN – 

polymorfonukleárne leukocyty  

 

 Tab. 3 znázorňuje zápalové parametre BAL po inhalačnej expozícii wollastonitovým 

vláknam (v dávke 30 mg/m3 a 60 mg/m3), ako aj  po inhalácii cigaretového dymu a 

kombinovanej expozícii (vlákna wollastonitu  + cigaretový dym). Zistili sme štatisticky 

významné zvýšenie percenta nezrelých foriem AM u skupiny, ktorá inhalovala cigaretový 

dym, ako aj u skupín pri obidvoch dávkach kombinovanej expozície. Významné zvýšenie 

viacjadrových buniek sme zaznamenali len po inhalácii cigaretového dymu. 
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Tab. 4   Wollastonit – inhalačná expozícia -  s / bez tabakového dymu  

             Cytotoxické  parametre BAL 
 Vlákna  Vlákna + tabakový dym 

Kontrola  30 

mg/m3 

60 

mg/m3 

Tabakový 

dym 
Tabakový 

dym a vlákna 

30 mg/m3 

Tabakový 

dym a vlákna 

60 mg/m3 

n 7 7 7 7 7 6 
Fagocytová 

aktivita AM (%) 
56,80 

3,43 

 

49,2 

2,87 

 

47,57 

4,0 

 

41,60 

1,69 

 * 

43,16 

5,74 

52,33 

4,17 

Viabilita - živé 

AM  (%)                           
89,29 

1,43 

87,14 

1,47 

86,57 

1,34 

 

87,28 

1,13 

87,43 

21,28 

 

85,67 

1,07 

LDH 

kat.g   prot-.1 

3,66 

0,58 

3,98 

0,77 

4,30 

0,74 

5,59 

0,54 

5,96 

20,91 

4,45 

0,76 

ACP 

nkat.g-1 

57,65 

7,8 

60,26 

7,05 

59,73 

8,31 

84,35 

13,21 

92,86 

11,52 

 *  

63,29 

18,13 

ACP 

nkat.10-6 

buniek 

0,17 

0,011 

0,17 

0,021 

0,16 

0,01 

0,17 

0,019 

0,18 

0,015 

0,18 

0,026 

Kathepsin D 

Utyr.mg prot.-1 

63,54 

9,67 

68,15 

9,51 

 

73,17 

11,84 

82,92 

2,36 

70,9 

9,95 

71,11 

8,48 

 

Kathepsin D 

Utyr.10-6 

buniek 

288,25 

28,55 

 

403,06 

28,90 

* 

403,79 

29,41 

*  

325,57 

9,93 

 

419,20 

46,27 

 *  

437,54 

41,64 

 *  

Hodnoty predstavujú stredný priemer   SEM; Porovnanie exponovaných skupín s kontrolnou 

skupinou (bez expozície) *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001;  :  zvýšenie oproti kontrole;  : zníženie 

oproti kontrole  

Enzymová aktivita vyjadrená v mol  p-nitrophenolu . hod-1 mg proteinov -1  

       skratky: LDH: laktát dehydrogenáza; ACP: kyslá fosfatáza; Utyr  : µg thyrozinu  uvoľneného za hod.  
 

 Tab. 4. Cytotoxické parametre BAL po inhalačnej expozícii wollastonitovým vláknam 

(v dávke 30 mg/m3 a 60 mg/m3), ako aj  po inhalácii cigaretového dymu a kombinovanej 

expozícii (vlákna wollastonitu  + cigaretový dym) sú prezentované na tab. 4. Zaznamenal 

isme významné zvýšenie katepsínu D (Utyr.10-6 buniek) u obidvoch dávok po expozícii 

wollastonitu; signifikantné zníženie fagocytovej aktivity po inhalácii cigaretového dymu, 

zvýšenie AcP aktivity po 30 mg dávke  a zvýšenie Katepsínu D (Utyr.10-6 buniek) po 

obidvoch dávkach kombinovanej expozície. 
 

Diskusia 

        Zvýšené počty BAL buniek po expozícii azbestu alebo iným časticiam v dôsledku 

zápalovej odpovede boli popísané mnohými autormi (3, 4). V našej štúdii boli štatisticky 

významne zvýšené počty BAL  buniek v porovnaní s kontrolnou skupinou u zvierat, ktoré 

inhalovali cigaretivý dym a zároveň 60 mg/m3 vlákien (o 11,4%), rovnako ako pri 

zodpovedajúcej dávke u nefajčiarskej skupiny (zvýšenie o 16%). Toto zvýšenie môže byť 

pripisované nárastu populácie lymfocytov. Zmeny boli sprevádzané inverznou zmenou v 

počte AM v BAL. Počet alveolárnych makrofágov bol významne znížený v rovnakej 

skupine - kombinovaná expozícia  vláknam a cigaretovému dymu. V literatúre boli 

popísané veľmi podobné výsledky, ale pri kratších expozíciach cigaretovému dymu, ktoré 
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viedli k vyššiemu (nárast až o 35 %) rozdielu počtu BAL buniek  v porovnaní s 

kontrolnými hodnotami (5). 

 Vyššie než kontrolné hodnoty podielu PMN a lymfocytov v BAL poukazujú na 

prítomnosť zápalu v pľúcach u experimentálnych zvierat. Rozsah zvýšenia týchto 

parametrov je závislý na dávke. 

 AM sú predominantné bunky prítomné v BAL a zmeny v ich počte alebo funkcii 

predstavujú dôležité faktory, ktoré určujú zápalovú odpoveď v pľúcach a charakterizujú 

patogenitu tejto odpovede. Zníženie počtu makrofágov, viability a fagocytovej kapacity 

môže vyústiť  do oslabeného clearence inhalovaných materiálov, čo môže následne viesť 

k zvýšeniu účinnej dávky potenciálnej  škodliviny (6).  Významné zníženie počtu AM po 

instilácii amozitu sme zistili aj v našich predchádzajúcich prácach (4). 

 Zvýšenie nezrelých monocytových foriem AM môže byť ako následok patologickej 

reakcie po expozícii anorganickým vláknam, intenzívnemu cigaretovému fajčeniu, ako aj 

pri určitých intersticiálnych pľúcnych ochoreniach (sarkoidózy, silikózy, azbestózy) (7).  

 Beňo a kol. vo svojej práci tak isto dokázali, že dvoj a viacjadrové bunky sú 

vhodným biomarkerom pľúcneho zápalu. Dvojjadrové bunky sa môžu objaviť v bežných, 

kontrolných suspenziach pľúcneho tkaniva  - okolo 1%, a často sú nájdené aj v  BAL. Ich 

počet sa môže zvýšiť po genotoxických podnetoch, ako sú fajčenie, ionizujúce žiarenie, 

chemikálie a tiež po expozícii rôznym  prachom. 

 Mnohojadrové bunky (MNC –multinucleated cells) môžu vzniknúť fúziou 

makrofágov pri pohlcovaní cudzích materiálov (častíc) z tkaniva. Experimentálne dáta 

podporujú hypotézu, že po expozícii fibrogénnym prachom sa zvýši počet MNC, ako 

následok monocytárnej alebo makrofágovej imigrácie do pľúcneho tkaniva, kde za 

určitých okolností nasledujú fúzie týchto prekurzorov buniek do mnohojadrových buniek 

(8). 

 Zvýšenie hladín LDH (laktátdehydrogenázy) a ACP (kyslej fosfatázy) v 

extracelulárnych tekutinách je všeobecne akceptované ako významný marker bunkového 

alebo tkanivového poškodenia a tieto metodiky slúžia na vyhodnotenie cytotoxického 

účinku. V našom experimente sme nenašli významne zmenené hladiny uvedených 

enzýmov. Aktivita katepsínun D sa po amozitovej inhalácii signifikantne zvýšila. Tieto 

výsledky sú v súlade s prácou Sjörstranda a kol. (9).  

 Inhalácia wollastonitu potvrdila nižšiu cytotoxicitu v porovnaní s azbestom. 

Významné zmeny boli nájdené: oproti kontrole zvýšená hladina katepsínu D v BAL 

bunkách u obidvoch dávok u skupín s aj bez fajčenia; významné zníženie fagocytovej 

aktivity po inhalácii cigaretového dymu; zvýšené percentuálne zastúpenie  nezrelých 

foriem AM  u skupiny inhalujúcej cigaretový dym aj  pri kombinovanej expozícii (30 a 60 

mg/m3), ako aj  zvýšený počet (%) mnohojadrových buniek v skupine, ktorá inhalovala iba  

tabakový dym.   

  

Záver: 
Amozit 

• Zápalové parametre boli najviac významne zmenené po dávke 60mg/m3 v skupine s 

kombinovanou expozíciou (expozícia amozitovým vláknam a tabakovému dymu). 

• Tabakový dym tak isto navodil zmeny v zápalových parametroch. To potvrdzuje, že 

fajčenie samé o sebe môže  zohrávať dôležitú úlohu v zápalových procesoch. 

•  Samostatné fajčenie spôsobilo niektoré zmeny v cytotoxických parametroch a posilnilo  

škodlivý účinok amozitovej expozície. 

• Zistili sme miernu dávkovú závislosť medzi  skupinami s dávkou 30mg / m a 60mg/m3 

bez tabakového dymu. 

Wollastonit 
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• V tejto štúdii  sme nezaznamenali dávkovú závislosť u zápalových parametrov v 

skupinách bez fajčenia a ani v skupine s  kombinovanou expozíciou. 

• Pozorovali sme miernu dávkovú závislosť u cytotoxických parametrov v skupinách bez 

alebo s tabakovým dymom. 

• Vplyv tabakového dymu na cytotoxické parametre nebol až tak významný. 
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Abstrakt  

 

Úvod - podľa údajov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných 

podmienok, stres súvisiaci s prácou patrí k najčastejšie uvádzaným príčinám ochorenia 

pracovníkov a postihuje viac ako 40 miliónov ľudí v celej EÚ (1). Autori sa preto rozhodli 

v rámci vykonávania činností súvisiacich s pracovnou zdravotnou službou (PZS) osobitne 

skríningovo posúdiť psychickú pracovnú záťaž (PPZ) pri práci vo vybraných oblastiach 

hospodárstva (zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, služby - hotely, reštaurácie 

a stravovacie služby (HORECA) a justičná sieť).  

Materiál a metodika - cieľovú skupinu tvorilo celkom 471 probandov s priemerným 

vekom 41,14 ± 10,82 (x ± SD) s vekovým rozptylom od 19 do 65 rokov. Hodnotenie 

psychickej pracovnej záťaže bolo realizované podľa požiadaviek legislatívy SR v 7 

podskupinách (podľa pracovísk).  

Výsledky – analýzou výsledkov bolo odhalené riziko PPZ u 133 zamestnancov (z toho 126 

žien) vo viacerých profesiách. Na základe odhalenia rizika z hľadiska PPZ bolo 

zamestnávateľom zo strany PZS odporúčané podanie návrhu na zaradenie prác do 3. 

kategórie (riziková práca). V spolupráci PZS so zamestnávateľom bol vypracovaný návrh 

preventívnych opatrení a určený rozsah primeraného dohľadu na zdravotný stav 

zamestnancov.  

Záver - získané výsledky môžu poslúžiť odbornej verejnosti ako motivácia k odhaľovaniu 

špecifických podmienok práce spojenej s psychickou pracovnou záťažou u profesií, ktorým 

sa doteraz venovalo  pomerne málo pozornosti.  

 

Kľúčové slová: psychická pracovná záťaž, zamestnanci, sociálna starostlivosť, 

zdravotníctvo, služby - (HORECA),  justičná sieť  

 

Úvod  

 Stres súvisiaci s prácou patrí k najväčším výzvam Európy v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pi práci. Stres postihuje jedného zo štyroch zamestnancov a je druhým 

najčastejšie udávaným problémom s prácou, ktorý postihol 22 % zamestnancov EÚ-27 

(2005). Predpokladá sa, že s ním súvisí 50 – 60 % všetkých vymeškaných pracovných dní 

(2).   

Výbor vrchných inšpektorov práce SLIC (The Committee of Senior Labour 

Inspectors) (1) sa dohodol na uskutočnení kampane venovanej psychosociálnym rizikám v 

roku 2012. Závažnosť problematiky bola výzvou pre autorky, ktoré sa rozhodli poukázať 

na problematiku PPZ vo vybraných oblastiach hospodárstva (zdravotníctvo, sociálna 

starostlivosť, služby - HORECA a justičná sieť v stredoslovenskom regióne. Cieľom bolo 

pri hodnotení a analýze faktorov práce a pracovného prostredia poukázať na riziko 

psychickej pracovnej záťaže a nutnosť  jeho  riadenia  tak, aby sa zvýšila ochrana zdravia 

pri práci.  
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Metodika  

 PPZ autori hodnotili podľa Vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. (3) a to 

prostredníctvom:  

- charakteristík práce a pracovného prostredia z hľadiska psychickej pracovnej 

záťaže podľa autorov Hladký, A., Matoušek, O. (4), ktoré vykonával tím 

odborných vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov tímu PZS 

v spolupráci s oprávnenými zástupcami jednotlivých subjektov. PPZ bola  

hodnotená jedenástimi charakteristikami práce a pracovného prostredia škálou 

štyroch stupňov.  

- charakteristík subjektívnej odozvy zamestnancov na PPZ podľa Meistera (Hladký, 

A., Židková, Z.) (5), ktoré vykonávali samotní zamestnanci hodnotením desiatich 

položiek s možnosťou ich zaradenia podľa slovnej klasifikácie (áno úplne – skôr 

áno - ? – skôr nie – nie, vôbec). Pracovníci boli poučení o cieľoch práce a vyslovili 

súhlas s individuálnym  vyplnením dotazníkov. Subjektívna odozva zamestnancov 

na PPZ bola hodnotená v charakteristikách: psychické preťaženie, monotónna 

záťaž (monotónia) a nešpecifické preťaženie.  

 

 Cieľovú skupinu (n = 471) sledovali autori z hľadiska PPZ v 7 podskupinách 

(podľa  zariadení). Údaje o celkových  počtoch, počtoch  žien a veku sú na tab.1:   

 

Tab. 1 Súbor zamestnancov  

Podskupin

a 

Subjekt  Počet 

zamestnancov  

(n) 

Počet 

žien  

(n1) 

Min – max 

vek  

Ø vek ± SD 

A nemocnica                

s poliklinikou 

215 187 20 – 65 42,58 ± 10,17 

B zariadenie pre 

seniorov  

a domov 

sociálnych služieb  

97 95 19 – 62 40,51 ± 11,93  

C zariadenie pre 

seniorov, domov 

sociálnych služieb    

a útulok    

22 22 22 – 59 44,09 ± 11,51 

D domov sociálnych 

služieb    

48 44 22 – 59 40,58 ± 8,68  

E hotel **** 34 20 19 – 56 32,50 ± 11,25 

F hotel **** 7 5 22 – 55 38,50 ± 12,17 

G člen justičnej 

siete 

48 42 26 – 65 41,36 ± 8,80 

Spolu  471 415 19 – 65 41,14 ± 10,82 

 

Výsledky  

 Hospodársku oblasť zdravotníctva prezentujú v našom súbore zamestnanci 

nemocnice s poliklinikou zabezpečujúci poskytovanie ambulantnej, ústavnej a lekárenskej 

starostlivosti a činnosti dopravnej  a záchrannej zdravotnej služby (A). Z celkového počtu 

zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu predstavujú ženy      98 %. V sledovanom 

zariadení vykonávalo  rizikovú prácu 3. kategórie z hľadiska PPZ 23,2 %  zamestnancov. 

Jedná sa o 3 profesie lekárov a 47 profesií  zdravotných sestier.  
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Tab. 2 Profesijná skladba zamestnancov (A): počet zamestnancov, z toho žien, kategórie 

prác z hľadiska PPZ s vyznačením 3. kategórie    

Pracovisko Profesia Počet 

zamestnancov 

 

Počet žien 

 

Kategórie prác  

z hľadiska PPZ            

chirurgická 

ambulancia 

lekár  1 0 3 

zdravotná sestra 5 5 3 

odd. paliatívnej 

medicíny 

lekár  1 1 3 

zdravotná sestra 8 8 3 

JIS + chirurgické 

odd.   

lekár  6 0 2 

zdravotná sestra 15 13 3 

operačné sály  lekár  1 1 2 

zdravotná sestra 7 7 3 

ODCH  zdravotná sestra 5 5 3 

odd. 

psychiatrické   

lekár  3 1 2 

zdravotná sestra 8 8 3 

OKB zdravotný laborant 10 10 2 

ORL Lekár 1 1 2 

zdravotná sestra 5 5 2 

detské  odd. lekár 5 5 2 

zdravotná sestra 15 15 2 

neonatologické  

odd. 

lekár 1 1 2 

zdravotná sestra 9 8 2 

gynekologicko - 

pôrodnícke  odd. 

lekár  5 4 2 

zdravotná sestra 22 22 2 

RDG  lekár 3 1 2 

zdravotná sestra 6 3 2 

TARCH  odd. zdravotná sestra 8 8 2 

OAIM  lekár 5 5 2 

zdravotná sestra 14 14 2 

interné  odd. lekár   6 2 2 

zdravotná sestra 19 19 2 

RZLP lekár 2 0 2 

zdravotnícky 

záchranný 

špecialista 

8 8 2 

OPAC vrátnik – 

informátor 

4 0 2 

HTO zdravotná sestra 7 7 2 

Spolu   215 187 kat. 1: 0;                

kat. 2: 165; 

kat. 3: 50 

 

Výsledky hodnotenia PPZ zamestnancov hospodárskej oblasti sociálna starostlivosť 

uvádzame na tabuľkách 3 – 5 (B – D):    

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (B) poskytuje komplexné 

služby sociálnej starostlivosti 304 klientom vo veku od 49 do 99 rokov, z ktorých je 262 
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klientov mobilných a 42 imobilných. Pri prepočte  pripadalo  na 1 zamestnanca  domova 

3,1 klientov, rizikové práce 3. kategórie z hľadiska PPZ vykonávalo 40,2 % zamestnancov. 

Z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu  z hľadiska PPZ išlo v 95 

% o ženy.  

 

Tab. 3 Profesijná skladba zamestnancov zariadenia (B): počet zamestnancov, z toho žien, 

kategórie prác z hľadiska PPZ s vyznačením 3. Kategórie  

Profesia  Počet 

zamestnancov 

 

Počet žien Kategórie prác  

z hľadiska PPZ         

riaditeľ  1 1 2 

zástupca riaditeľa  1 1 1 

hlavná sestra  2 2 2 

zdravotná sestra  22 22 3 

opatrovateľka  40 40 2 

sanitárka  17 17 3 

zdravotnícky asistent  2 2 2 

sociálny pracovník  7 7 1 

ergoterapeut (pracovný 

terapeut)  

2 1 2 

inštruktor sociálnej 

rehabilitácie 

1 1 1 

rehabilitačná sestra  1 1 1 

masér  1 0 1 

Spolu  97 95 kat. 1:11;                

kat. 2: 47; 

kat. 3: 39                                                          

 

Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok (C) poskytuje 

komplexné služby sociálnej starostlivosti pre 64 klientov vo veku 35 – 102 rokov, 

z ktorých je 35 klientov mobilných a 29 imobilných.  Pri prepočte  pripadalo  na 1 

zamestnanca 5,27 klientov. Rizikové práce 3. kategórie z hľadiska PPZ vykonávalo    81,8 

% zamestnankýň. K zariadeniu B patrí aj útulok, ktorý poskytuje starostlivosť občanovi, 

ktorý je bez prístrešia a je v hmotnej núdzi alebo sa zrušila ústavná výchova po dosiahnutí 

jeho plnoletosti, prípadne občanovi, na ktorom je páchané násilie osobou, s ktorou žije 

v domácnosti. V súčasnosti poskytuje útulok starostlivosť 52 klientom. Sociálne služby 

útulku sa klientovi poskytujú na 6 mesiacov a sú zamerané na jeho stabilizáciu a pomoc pri 

osamostatnení sa (vybavovanie úradných záležitostí - doklady, dávky v hmotnej núdzi, 

starostlivosť u všeobecného lekára, sprostredkovanie komunikácie medzi úradmi a i.). 

Doba stabilizácie a osamostatnenia sa klienta často presahuje 6 mesiacov (klienti 

psychicky narušení, ťažko zdravotne postihnutí, neprispôsobiví a i.).  
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Tab. 4 Profesijná skladba zamestnancov (C): počet zamestnancov, z toho žien, kategórie 

prác z hľadiska PPZ s vyznačením 3. kategórie  

Profesia  Počet 

zamestnancov 

 

Počet žien 

 

Kategórie prác  

z hľadiska PPZ               

riaditeľ  1 1 3 

zástupca riaditeľa  1 1 3 

hlavná sestra  1 1 3 

zdravotná sestra  7 7 3 

opatrovateľka  1 1 3 

sanitárka  5 5 3 

zdravotnícky asistent  2 2 3 

sociálny pracovník  2 2 2 

pracovný terapeut  1 1 2 

fyzioterapeut  1 1 2 

Spolu  22 22 kat. 1: 0;                

kat. 2: 4; 

kat. 3: 18 

 

Domov sociálnych služieb (D) poskytuje komplexné služby sociálnej starostlivosti 

90 zdravotne psychicky ťažko postihnutým ženám vo veku 18 – 84 rokov, z ktorých je 70 

žien mobilných, 9 čiastočne imobilných a 11 imobilných. Pri prepočte  pripadalo  na 1 

zamestnanca  domova 1,9 klientov, rizikové práce 3. kategórie z hľadiska PPZ vykonávalo 

54,2 % zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu  

z hľadiska PPZ išlo v 85 % o ženy.  

 

Tab. 5 Profesijná skladba zamestnancov zariadenia (D): počet zamestnancov, z toho žien, 

kategórie prác z hľadiska PPZ s vyznačením 3. kategórie  

Profesia  Počet 

zamestnancov 

 

Počet žien 

 

Kategórie prác  

z hľadiska PPZ         

riaditeľ  1 1 3 

vedúci zdravotno – 

sociálneho úseku 

1 1 3 

vedúci ekonomického 

úseku a úseku 

robotníckych povolaní  

1 1 3 

vedúci úseku pracovnej 

terapie  

1 1 3 

vedúci zdravotného 

úseku  

1 1 2 

hlavná sestra  1 1 3 

zdravotná sestra  1 1 3 

sestra, asistent 

zdravotného úseku 

6 6 3 

opatrovateľka  11 11 2 

sanitárka  6 6 2 
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zdravotnícky asistent  3 3 2 

sociálny pracovník  2 2 3 

rehabilitačný 

pracovník, 

fyzioterapeut  

1 1 3 

pracovný terapeut 7 5 3 

psychológ  1 1 2 

inštruktor sociálnej 

rehabilitácie 

4 2 3 

Spolu  48 44 kat. 1: 0;                

kat. 2: 22; 

kat. 3: 26 

 

Zamestnanci 2 štvorhviezdičkových hotelov prezentujú oblasť služieb (HORECA). 

Poskytujú hotelierske a gastronomické služby (ubytovanie, stravovanie v reštaurácii, 

wellnes, kongresové služby) v nepretržitej prevádzke. Hodnotených bolo spolu 41 

zamestnancov, z toho 25 žien v nasledovných profesiách: ekonóm, skladový hospodár, 

vedúci marketingu, prevádzkar, recepčná, čašník, kuchár, cukrárka, pomocná sila 

v kuchyni, upratovačka, správca budov, údržbár, pracovník wellness, plavčík, chyžná.   

Práce v uvádzaných štvorhviezdičkových hoteloch z hľadiska hodnotenia PPZ 

nedosahovali úroveň rizikovej kategórie, dosiahli  kategóriu 1.  

Zamestnanci justičnej siete zabezpečujú realizáciu ústavného práva na súdnu 

ochranu občanov v primeranej lehote pre spádové územie vykonávajú svoje činnosti 

v jednozmennej prevádzke. Autori hodnotili 48 zamestnancov, z toho 42 žien v profesiách: 

riaditeľ – správa súdu, sudca, hlavný radca (vyšší súdny úradník), radca, hlavný referent 

(asistent), odborný referent, účtovníčka, správa majetku štátu (hospodár), technický 

asistent (pokladník). Výsledky z hľadiska hodnotenia PPZ nedosahovali úroveň rizikovej 

kategórie ale spĺňali kritériá kategórie 1.  

 

Diskusia a závery 

Analýzou získaných výsledkov bolo odhalené riziko PPZ v hospodárskych 

oblastiach zdravotníctvo a sociálna starostlivosť (A – D)  a to u viacerých profesií, na 

základe čoho bolo zamestnávateľom zo strany PZS odporúčané podanie návrhu na 

zaradenie prác do 3. kategórie pre 133 zamestnancov (126 žien) podľa Vyhlášky MZ SR č. 

448/2007 Z. z. (6). Na základe odhalenia rizikovej práce bol v spolupráci PZS so 

zamestnávateľom vypracovaný návrh preventívnych opatrení a určený rozsah primeraného 

dohľadu na zdravotný stav zamestnancov v zmysle Odborného usmernenia MZ SR ( 2010) 

(7).  

Činnosti zaradené ako rizikové boli vykonávané najmä zdravotníckymi 

pracovníkmi.  

V nemocničnom zariadení s poliklinikou po hodnotení PPZ boli  zaradené do 3. 

kategórie rizikových prác  činnosti vykonávané jednou štvrtinou zamestnancov, z toho 2 

lekári (1 žena, 1 muž) a 48 zdravotných sestier (chirurgia, JIS, operačné sály,  sestry na 

oddelení  pre liečbu dlhodobo  chorých – ODCH  a zdravotné sestry  na psychiatrickom 

oddelení). Analogicky ako my, aj viacerí autori (8 - 10) zaradili činnosti v profesiách 

sestier  na oddeleniach geriatrie a dlhodobo chorých (ODCH) do kategórie 3 z hľadiska 

zvýšenej PPZ. Upozornili, že už pri priemernom veku 27,7 rokov až 35 % týchto mladých 

sestier trpelo nespavosťou, a až 77,8 % sestier podráždenosťou a nervozitou. Pri hodnotení 

rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u 1140 zdravotných sestier zaznamenali 
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autori Sovová a spol. (10) hypertenziu u 15,5 % žien a jej nižší výskyt si vysvetlili nižším 

priemerným vekom 33,3 rokov. Bolo by prínosné  v budúcnosti sledovať pri PPZ aj vývoj 

TK vo vzťahu k veku a súčasne porovnať vývoj TK u skupín pracovníkov zaradených  

z hľadiska PPZ do kategórií rizikových prác.  

Zdravotné sestry, opatrovateľky a sanitárky z oblasti sociálnej starostlivosti 

(nezdravotnícke zariadenia B - D) sú v SR zaradené pod  gesciu Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny a t. č. nie sú v sieti poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti. Aj napriek uvedenému pracujú v nepretržitej prevádzke, vo fyzicky aj 

psychicky  náročných prácach spojených s ošetrovaním polymorbidných osôb, fyzicky aj 

psychicky  narušených,  niekedy trvale imobilných, zomierajúcich (priemerne 35 úmrtí / 

ročne). V zariadeniach sociálnej starostlivosti pracovalo aj niekoľko rehoľných  sestier, 

ktoré túto prácu považujú za svoje poslanie. Niektorí zamestnanci aj v zdravotníctve môžu 

mať aj pri PPZ pocit spokojnosti, iní, v tej istej situácii, spokojnými nie sú. Literatúra 

upozorňuje, že pri sledovaní  úrovne celkovej spokojnosti  zamestnancov  treba 

zohľadňovať aj multifaktoriálny charakter odpovedí  (11). 

 Vekový priemer zamestnancov v sledovanej oblasti služieb (HORECA) bol  nižší, 

čo koreluje s údajmi v európskych zariadeniach tohto druhu. Toto odvetvie patrí 

v súčasnosti k najvýznamnejším tvorcom pracovných miest v odvetví služieb v mnohých 

štátoch EÚ aj v celom hospodárstve. Tvoria ho predovšetkým malé podniky, ktoré 

zamestnávajú maximálne 10 osôb, ako to bolo aj v prípade zamestnancov hotela v našom 

súbore. Pracovná sila je mladá, podľa európskych štatistík (EÚ-25, Eurostat 2005) až 48 % 

zamestnancov je mladších ako 35 rokov a osoby staršie ako 55 rokov tvoria menej ako 10 

% pracovnej sily aj napriek tomu, že ich počet rastie z dôvodu demografických zmien. 

Toto odvetvie napriek náročným pracovným podmienkam nevykazuje nadpriemernú mieru 

úrazovosti a chorôb. Ani u nami sledovaných zamestnancov hotelov s priemerným vekom 

medzi 32,5 – 38,5 rokov sme nezistili  zvýšenú mieru psychickej záťaže v prác.  
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Abstrakt  

 

Úvod - potreba zvyšovania mobility pracovnej sily sa globálne zintenzívnila a zmenami po 

r. 1989 a vstupe SR do EÚ sa naplno prejavuje aj na Slovensku. Vykonávanie akejkoľvek 

práce si okrem odbornej spôsobilosti vyžaduje zdravotnú spôsobilosť pracovníkov. Právna 

úprava bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v SR je plne harmonizovaná 

s právom EÚ, ktoré ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na 

zaistenie BOZP. Problematika migrácie Slovákov za prácou z pohľadu sledovania ich 

zdravotného stavu bola výzvou pre autorov.  

Materiál a metodika - cieľovú skupinu (n = 135) tvorili muži s priemerným vekom 36,8 ± 

9,87 rokov (x ± SD) s vekovým  rozptylom od 21 do 61 rokov, ktorí vykonávajú profesiu 

„lešenár“ ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a za prácou migrujú do 

zahraničia. Posúdenie zdravotného stavu sledovaných pracovníkov bolo realizované v 5 

ročnom období (2008 – 2012) podľa požiadaviek sprostredkovateľa ich práce (spoločnosť 

poskytujúca pracovníkov pre priemyselnú výrobu so sídlom v Českej republike) a v súlade 

s Odborným usmernením MZ SR (2010).  

Výsledky - z celkového počtu sledovaných pracovníkov bolo 134 zdravotne spôsobilých 

na prácu, 1 zamestnanec bol zdravotne spôsobilý s obmedzením. Z celkového počtu 

vyšetrení na drogové testy (n1 = 172) bola vo všetkých prípadoch potvrdená ich negativita. 

Abusus  alkoholu  ani drogová závislosť v anamnéze neboli  zistené. Anamnesticky  muži 

neudávali príznaky poruchy zdravia, ani ťažkosti zo strany pohybového aparátu. Išlo 

o celkovo fyzicky zdatnú skupinu mužov, s priemernou hodnotou BMI = 26,81.  

Závery - právo na voľný pohyb pracovníkov je zakotvené v zmluve o založení Európskeho 

spoločenstva (ES) od r. 1957. V období poznačenom vysokou nezamestnanosťou sú nútení 

aj pracovníci zo Slovenska odchádzať za prácou do zahraničia. Pri sledovaní zdravotného 

stavu týchto pracovníkov sa lekár pracovnej zdravotnej služby (PZS) stretáva pravidelne 

s údajom, že uchádzači o prácu nemajú žiadne subjektívne obtiaže. Nedá sa celkom vylúčiť 

disimulácia  pri  snahe  sa zamestnať. Nevýhodou  lekára PZS  pri výkone lekárskych 

preventívnych prehliadok (LPP) vo vzťahu k práci, najmä pred zaradením na prácu, 

v cudzine  zostáva, že osobne nepozná budúce pracovné prostredie vyšetrovaných jedincov 

a je odkázaný čerpať len sprostredkovane písomné  informácie doručené od  zahraničných 

zamestnávateľov.  

 

Kľúčové slová: lešenár, práca v zahraničí, zistenie zdravotného stavu, zdravotná 

spôsobilosť na prácu, zdravotná spôsobilosť s obmedzením  

 

Úvod  

 Globalizácia sveta v súčasnosti vyvoláva potrebu zvyšovania mobility pracovnej 

sily. Po r. 1989 a po vstupe Slovenska do EÚ sa vo veľkej miere začala prejavovať 

migrácia aj na Slovensku (1, 2, 3, 4, 5).  
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Právo na voľný pohyb pracovníkov existuje od založenia Európskeho spoločenstva 

(ES) v r. 1957 (6). Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) rozlišujeme v 

rámci pracovnej migrácie dlhodobé zamestnávanie občanov v zahraničí, pravidelnú 

dochádzku za prácou v zahraničí a krátkodobé, resp. sezónne práce občanov v zahraničí 

(7).  

Právna úprava BOZP v SR je plne harmonizovaná s právom EÚ, ktoré ustanovuje 

všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie BOZP. Všeobecnou 

legislatívnou povinnosťou zamestnávateľa je o. i. zaraďovať zamestnancov na konkrétny 

výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikačné 

predpoklady a odbornú spôsobilosť (8). Ako uvádza legislatíva (8) ďalšou povinnosťou 

zamestnávateľa na úseku ochrany zdravia pri práci je zabezpečiť posudzovanie 

individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami a 

zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych lekárskych  

prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné 

podmienky na pracovisku.  

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov 

lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z 

expozície faktorom práce a pracovného prostredia a to u zamestnancov a fyzických osôb - 

podnikateľov, ktorí nezamestnávajú iné fyzické osoby a ktorí vykonávajú  práce zaradené 

do tretej alebo štvrtej kategórie, tiež u zamestnancov alebo iných fyzických osôb, ktorých 

zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis (9).  

Uvedená problematika bola výzvou pre autorov, aby priblížili problematiku 

sledovania zdravotného stavu vybranej skupiny pracovníkov zo Slovenska odchádzajúcich 

za prácou do zahraničia.    

 

Materiál a metóda  

Zisťovanie a sledovanie zdravotného stavu dotknutých pracovníkov sme v rámci 

PZS vykonávali na základe objednávky zástupcu sprostredkovateľa práce dotknutých 

zamestnancov na Slovensku (organizácia poskytujúca pracovníkov pre priemyselnú výrobu 

so sídlom v Českej republike) v 5 ročnom období (2008 – 2012) a to pred ich zaradením na 

prácu a v pravidelných jednoročných intervaloch (podľa požiadavky zahraničného 

poskytovateľa práce).  

Cieľovú skupinu (n = 135) tvorili muži s priemerným vekom 36,8 ± 9,87 rokov      

(x ± SD) s vekovým rozptylom od 21 do 61 rokov, ktorí vykonávajú profesiu lešenár ako 

samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) vo Švédsku a v Českej republike. Vekovú 

štruktúru sledovanej skupiny pracovníkov uvádzame na obr. 1:  

 
Obr. 1 Veková štruktúra pracovníkov odchádzajúcich za prácou do zahraničia   
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Náplň preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci vyplývala najmä 

z kritérií pre vykonávanie činností na pracovisku atómovej elektrárne vo Švédsku, kde 

pracovníci vykonávajú činnosti pri údržbe chladiacich veží. Zdravotný stav zamestnancov 

bol posudzovaný z hľadiska vybraných faktorov práce: fyzická záťaž, záťaž teplom 

a chladom, ionizujúce žiarenie a z hľadiska požiadaviek osobitných predpisov: ručná 

manipulácia s bremenami, práce vo výške (10, 11). Osobitnými požiadavkami na 

posúdenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci bolo posúdenie zdravotného 

stavu z hľadiska obsluhy vysokozdvižného vozíka, zdvíhacieho zariadenia a  drogové 

testy.  

V rámci drogových testov sme využívali rýchle multiparametrové profesionálne 

skríningové testy slúžiace na kvalitatívnu detekciu drog a ich metabolitov vo vzorke 

ľudského moču: tricyklické antidepresíva (TCA), amfetamíny (AMP), barbituráty (BAR), 

benzodiazepíny (BZO), kokaín (COC), metamfetamín (MET/mAMP), opiáty – morfín 

(OPI/MOP), metadon (MTD), kanabionidy – marihuana (THC), extáza (MDMA). Zvolená 

kombinácia je schopná detekovať takmer všetky v súčasnosti zneužívané drogy a liečivá. 

Výsledky testu sú poskytnuté do 20 – 30 minút, pričom každý test je vybavený kontrolnou 

líniou pre vylúčenie nesprávneho výsledku. Drogové testy sú vyrábané v súlade s 

Európskou smernicou 98/79/EC, sú plne certifikované a vyrábané v súlade ISO normou. 

Výrobca drogových testov garantuje dosiahnutie celkovej zhody 99 % s referenčnými 

metódami hmotnostnej spektrometrie a plynovej chromatografie.  

Práca z hľadiska expozície zamestnancov ionizujúcemu žiareniu bola zaradená 

do 3. kategórie rizikových prác.  

Súčasťou sledovania zdravotného stavu bolo orientačné neurologické vyšetrenie, 

ktoré bolo u všetkých pracovníkov bez  preukazných patologických  zmien, na základe 

čoho nebolo  potrebné  vyšetrenie vestibulárneho aparátu na ORL ambulancii. V priebehu 

vyšetrenia  lekárom PZS bol  orientačne posúdený psychický stav  a intelekt.  

Sledovanie a posúdenie zdravotného stavu sledovaných zamestnancov bolo 

realizované podľa požiadaviek sprostredkovateľa práce z Českej republiky a v súlade 

s Odborným usmernením MZ SR (2010 - 10).  

 

Výsledky  

 Z celkového počtu sledovaných pracovníkov bolo 134 zdravotne spôsobilých na 

prácu, 1 zamestnanec bol zdravotne spôsobilý s obmedzením (hypertonická choroba II. 

(WHO) v liečbe, lekárom bol  daný  zákaz práce s bremenami a zákaz práce vo výškach).  

U všetkých vybraných pracovníkov (výber z hľadiska kvalifikácie, skúseností, 

zručnosti a adaptácie na špecifické pracovné podmienky vykonáva sprostredkovateľ 

práce), ktorým boli stanovované drogové testy (počet vyšetrení v sledovanom období        

n1 = 170), bola potvrdená ich negativita. Z celkového počtu probandov bolo 34 fajčiarov 

(25,2 %). Abusus  alkoholu  ani drogová závislosť v anamnéze neboli  zistené. 

Anamnesticky  muži neudávali príznaky  poruchy zdravia, ani ťažkosti zo strany 

pohybového aparátu. Takmer dve tretiny  mužov  boli vo vekovej kategórii  18 – 40 rokov. 

Celkovo išlo o fyzicky zdatnú skupinu mužov, s priemernou hodnotou BMI = 26,81.  

 EKG vyšetrenia vykazovali fyziologické záznamy, rtg pľúc nevykazoval 

patologické zmeny. Základný hematologicko - biochemický  skríning vrátane glykémie bol 

v norme, s tým, že u 10 % probandov boli hraničné hodnoty GMT prípadne ALT. 

Chemické vyšetrenie moča nevykazovalo odchýlky od normy. Vyšetrenie sluchového 

aparátu bolo v norme. Po komplexnom očnom vyšetrení vrátane zrakovej ostrosti, 

perimetra, farbocitu očný lekár odporučil  spôsobilosť k navrhovanej práci.  
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Diskusia a závery  

 Právo na voľný pohyb pracovníkov je zakotvené v zmluve o založení Európskeho 

spoločenstva (ES) od r. 1957 (6). Jednou z najčastejších cieľových pracovných destinácií 

Slovákov v zahraničí je Česká republika a to hlavne vďaka spoločnej histórii, jazykovej, 

kultúrnej či geografickej blízkosti a priaznivým regulačným politikám medzi krajinami. 

 V období poznačenom aj na Slovensku nezamestnanosťou sa „chytajú“ často aj 

skupinky  mužov z viacerých severoslovenských obcí šance získať aspoň na obmedzený 

čas prácu v zahraničí. Privítať možno, že išlo o uchádzanie sa o regulérny pracovný pomer. 

Ten má aj v prípade vzniku práceneschopnosti, pracovného úrazu či choroby z povolania  

celkom iné  zabezpečenie, mieru zodpovednosti zamestnávateľa ako by tomu bolo pri tzv. 

,,prácach  na čierno“.  

  Ako záujemcovia o prácu lešenárov v zahraničí už a priori prichádzali k lekárskym 

preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci pred zaradením na prácu muži, ktorí 

predpokladali,  že danú činnosť zvládnu aj s ohľadom na psychickú a fyzickú kondíciu. Ich 

pôvodné vzdelanie bolo rôznorodé, spravidla stredoškolské a traja z nich mali vzdelanie 

vysokoškolské.  

  Lekár PZS sa stretával  pravidelne  s údajom, že uchádzači o prácu  nemajú  žiadne 

subjektívne obtiaže.  Nedá sa celkom vylúčiť disimulácia  pri  snahe  sa zamestnať. Oporou  

sa nám však stáva zdravotná dokumentácia, ak  sa stotožňuje  s týmto stavom. 

V zdravotnej dokumentácii, v osobných anamnézach vždy hľadáme či nie sú závažné 

kontraindikácie pre naše vyjadrenie sa k zdravotnej spôsobilosti k očakávanej práci. Medzi 

také patria u lešenárov závažnejšie chronické  kardiovaskulárne, neurologicko - psychické 

ochorenia (napr. záchvatovité stavy s poruchami vedomia, vestibulárne poruchy, charakter 

simplexnejšej osobnosti), hematologické ochorenia, metabolické poruchy vyžadujúce si aj 

osobitné režimy stravovania a liečby, závažnejšie poruchy zmyslových funkcií, 

obmedzenie pohyblivosti (aj pre prípadnú neschopnosť úniku pri havarijných situáciách), 

stavy nedovoľujúce nosiť osobné ochranné pracovné prostriedky a i. (11, 12, 13). To 

všetko a  vzhľadom na všetky  faktory, ktorým môžu byť pracovníci v práci vystavení, 

musí v závere vyjadrenia sa k pracovnej spôsobilosti zvažovať vyšetrujúci lekár PZS. 

Otázka požadovanej negativity drogových testov môže prispieť k redukcii drogovo 

závislých osôb, ak sa chcú zamestnať. Na druhej strane asi nemožno vylúčiť, že 

v ojedinelých prípadoch dokáže aj človek závislý na drogách prechodne abstinovať, aby  

mu tieto testy vyšli  negatívne.  

 V Českej republike zotrváva kategorizácia prác analogická systému na Slovensku, 

je teda aj možnosť zaradenia závažnosti vplyvu chemických, fyzikálnych a ďalších 

faktorov pracovného prostredia, čo uľahčuje rozhodovanie lekára pre odporučenie výkonu   

práce aj pri ľahšej, dočasnej ujme na zdraví. V niektorých krajinách EÚ nie je 

kvantifikácia pri vystavení faktorom práce bližšie špecifikovaná, nemajú kategorizáciu, ev. 

bližšie špecifikovanie možného rizika.  

 Určitou nevýhodou  lekára PZS  pri výkone lekárskych preventívnych prehliadok, 

najmä pred zaradením na prácu, v cudzine  zostáva, že osobne nepozná  budúce pracovné 

prostredie vyšetrovaných jedincov a je odkázaný čerpať len sprostredkovane písomné  

informácie doručené od  zahraničných zamestnávateľov.  

 Niektorí lešenári sa  po  určitom čase rozhodli  ukončiť  prácu v zahraničí bez  

zmeny zdravotného stavu. Podľa akceptácie kvality práce pracovníkov zamestnávateľom  

absolvovalo 72 pracovníkov lekárske preventívne prehliadky periodické. Pracovníci aj 

opakovane nemajú zdravotné ťažkosti, aj objektívne je ich zdravotný stav dobrý a sú  

naďalej spôsobilí pre požadované práce. Pri  rozhovore s lekárom PZS  vyjadrovali vcelku 

zhodne, nezávisle od náročnosti práce,  spokojnosť s prácou a pracovnými podmienkami, 
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ktoré poskytovatelia prác vytvárajú aj v oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci 

vrátane popracovného  zabezpečenia.  

 

 
 

 
 

Obr. 2 Výkon práce v profesii lešenár 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

117 
 

Literatúra 

 

1. ANDRÁŠOVÁ, S. 2008. Na čo nám je dobrá migrácia? Bratislava: IOM, s. 3-6, 

dostupné na:  

http://www.cpep.sk/fileadmin/Dokumenty/publikacie/migracia/Andrasova-

Migracia.pdf [2009-04-15] 

2. DIVINSKÝ, B. 2005. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike - stav, trendy, 

spoločenské súvislosti. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre 

zahraničnú politiku. n. o., ISBN 80-89149-04-9, s. 17-84  

3. DIVINSKÝ, B., POPJAKOVÁ, D. 2007. Koľko Slovákov pracuje v zahraničí? 

(Jeden expertný odhad), Bratislava, s. 1-2  

4. GÁLIKOVÁ, E. Migrácia obyvateľstva za prácou. In Buchancová, J. et al. 

Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta, s. 874 – 879.  

5. RIEVAJOVÁ, E. 2001. Migrácia pracovnej sily zo SR, príčiny a dopady. 

Bratislava: Práca a sociálna politika č.12, ročník IX/2001  

6. EURÓPSKA KOMISIA. Voľný pohyb pracovníkov. Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=458&langId=sk 
7. MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE MIGRÁCIU (IOM). Dostupné na:  

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html  

8. ZÁKON NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších úprav.   

9. ZÁKON NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších úprav.  

10.  ODBORNÉ USMERNENIE MZ SR č. 10525/2010-OL o náplni lekárskych 

preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Vestník MZ SR, roč. 58. 

11. ZÁBORSKÝ, T. Riziká práce vo výškach. In Buchancová, J. et al. Pracovné 

lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta, 2003, s. 861 – 864. 

12. Health and Safety  advice for scaffolders. CITB construction skills. Nothern 

Ireland, 60 p. Dostupné na: www.citbcsni.org.uk/CITB/.../5a9196dc-95f4-4580-

aas6-91fceccdfcfb.pdf  

13. COHEN,R, HORIE, S. Injuries caused by physical hazards. In: Ladou, J., Current 

occupational and environmental medicine. IV. Ed.,McGraw Hill, New York:2007, 

s. 122- 150.  

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=458&langId=sk
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html
http://www.citbcsni.org.uk/CITB/.../5a9196dc-95f4-4580-aas6-91fceccdfcfb.pdf
http://www.citbcsni.org.uk/CITB/.../5a9196dc-95f4-4580-aas6-91fceccdfcfb.pdf


AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

118 
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*Medicínsko- preventívna s.r.o., Hnúšťa, Slovensko 

                                                                                                                                                                                
Abstrakt: Priemyselné minerálne vláknité prachy sa používajú v  mnohých oblastiach. 

Dôležité upotrebenie majú v stavebníctve, ako izolačné materiály (tepelno-izolačné, 

protipožiarné, hlukové izolácie). Expozícia azbestu a následný výskyt pľúcnych ochorení 

(pleurálne plaky, fibróza-azbestóza, bronchiálny karcinóm, mezotelióm) dali podnet 

k hľadaniu a použitiu náhradných materiálov za azbest. V súčasnej dobe sa v stavebníctve 

používajú pod mnohými firebnými názvami napr. zeolitové (erionit), wollastonitové, 

sklené, keramické vlákna a sklená, čadičová (horninová, rockwool) vlna atď. 

Materiál a metódy: W-potkanom sme intratracheálne instilovali suspenziu vybraných 

priemyselných prachov vo fyziologickom roztoku a vyšetrili sme tieto parametre 

bronchoalveolárnej laváže: parametre zápalovej odpovede (BAL), antioxidačnej aktivity a 

oxidačného poškodenia, parametre cytotoxicity, genotoxicity a klastogenicity a histológiu 

pľúc. Výsledky a závery: Poradie  toxicity nami vyšetrených priemyselných vlákien 

[Amozit-azbest = AMO; Rockwool = RW; Keramické vlákna (refractory ceramic fibres) = 

RCF;  Sklené vlákna = SV; Wollastonitové vlákna = WV] hore uvedenými metodikami  

bolo nasledovné: AMO > RW > RCF > SV ≥ WV. 

 

Tento výskum bol podporovaný projektmi: APVT-21-01116, MZ SR 2005/29-SZU-07 a 

realizaciou projektu Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia", ITMS č. 

24240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je venovaná 60. výročiu inštitucionálneho 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  

   

Úvod:  

 Priemyselné minerálne vláknité prachy sa používajú v  mnohých oblastiach. Veľmi 

dôležité upotrebenie majú v stavebníctve, ako izolačné materiály (tepelno-izolačné, 

protipožiarné, hlukové izolácie). Hlavným zástupcom priemyselných vláknitých prachov 

bol azbest, ktorý sa už vo vyspelých štátoch ako sú USA, EU, Japonsko, Austália aj 

Brazília nepoužíva. Používa sa však v Číne, v Rusku a v mnohých rozvojových krajinách.  

 Vysoké a v niektorých krajinách nekontrolované expozície azbestu a  výskyt 

pľúcnych ochorení (pleurálne plaky, fibróza-azbestóza, bronchiálny karcinóm, 

mezotelióm) dali podnet k hľadaniu a použitiu náhradných materiálov za azbest. Z toho 

vyplýva potreba prehĺbenej výskumnej experimentálnej činnosti cielene sledovať 

biologické účinky náhradných vlákien (najmä novovyvíjaných), na ktoré sa kladú veľké 

nároky - nielen technologické ale aj na ich zdravotnú nezávadnosť. 

 V súčasnej dobe sa v stavebníctve používajú pod mnohými firebnými názvami 

napr. zeolitové (erionit), wollastonitové, sklené, keramické vlákna a  sklená, čadičová 

(horninová, rockwool) vlna.    
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 Hotové izolačné materiály z minerálnych vlákien používané v stavebníctve 

obsahujú niekoľko paralelných, prilňajúcich vrstiev: ►Prvá vrstva sa skladá zo súvislej 

vrstvy malty, ktorá obsahuje tenkú paralelnú vrstvu tkaných minerálnych vlákien 

tvoriacich vnútorný povrch. ►Stredná vrstva má presne rovnaké zloženie ako prvá, ale je 

naplnená časticami tepelno-izolačného materialu o nízkej hustote, a obsahuje aj tenkú 

vrstvu tkaných minerálnych vlákien. ►Posledná vrstva má presne rovnaké zloženie ako 

prvá, ale neobsahuje vrstvu tkaných minerálnych vlákien. 

Stavebné materiály môžu významne ovplyvniť kvalitu bývania. Základné hygienické 

požiadavky sú kladené na ich tepelno-technické (tepelné akumulácie, protipožiarné 

izolácie) a zvukovo-izolačné vlastnosti (nepriezvučnosť). To platí pre múry, omietky, 

podlahoviny, elektrické izolácie atď. 

 Vláknité prachy tvoria vďaka svojim špecifickým biologickým účinkom osobitú 

skupinu priemyselných prachov. Majú dva rozmery – dĺžku a hrúbku. Vlákno je 

definované pomerom dĺžky k hrúbke 3:1. Z hľadiska možného poškodenia zdravia je 

nebezpečná tzv. respirabilná frakcia, čo sú vlákna, ktorých dĺžka je  ≥ ako 5 m a priemer 

< 3 m. Najnovšie sa sem zaraďujú aj vláknité nanočastice, ktoré majú aspoň jeden rozmer 

menší než 100 nm a majú prirodzený pôvod alebo sú umelo vyrobené (napr. nanovlákna 

TiO2, uhlíkové nanotrubičky).  

 Významné faktory, ktoré určujú akútnu a chronickú reakciu pľúc na prašnú 

expozíciu sú koncentrácia prachu vo vzduchu, fyzikálno - chemické vlastnosti prachu 

(aerodynamický rozmer – dĺžka, hrúbka vlákna, tvar, povrchová plocha, náboj, chemické 

zloženie, reaktívne skupiny a na povrchu  adherované kontaminanty), pretrvávanie  

prachových častíc v pľúcach - bioperzistencia  a  stupeň  individuálnych obranných 

odpovedí. 

 Koncentrácia  pevných  aerosólov v ovzduší sa vyjadruje: v hmotnostných  

jednotkách gravimetricky  (hmotnosť prachových  častíc v objemovej  jednotke vzduchu): 

mg . m-3  alebo µg . m-3  a  numerických jednotkách (počet respirabilných častíc v jednotke 

vzduchu): vlákno . ml -1 alebo vlákno . cm-3 . 

► Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pevných aerosólov sú uvedené v mg.m-3. 

► NPEL pre vláknitý aerosól sú uvedené počtom vlákien na cm3 (vl.cm-3) alebo v mg.m-3. 

► NPEL pre expozíciu MMMF - 2 vlákna/cm3  alebo 4 mg. m-3. 

► NPEL pre expozíciu azbestu: počet respirabilných vlákien 0,1 vlákna. cm-3. 

 Faktory, ktoré najviac ovplyvňujú toxicitu vlákien sú: dávka, rozmer a trvanlivosť 

(Dose, Dimension, Durability). Určujú dĺžku zotrvania častíc v organizme a následné 

patologické procesy. Pre odhad rizika je dôležitá expozičná dávka -  koncentrácia 

respirabilnej frakcie. Vysoké koncentrácie nerozpustných prachov spôsobujú poruchu 

čistiaceho mechanizmu pľúc - spôsobujú zápal a výskyt tumorov. Je to fenomén 

popisovaný ako „pľúcna preťaženosť“. 

 Rozmer vlákien  je veľmi dôležitý faktor. Ak sú vlákna respirabilné – dostávajú sa 

pri vdýchnutí do pľúc, vhodnou aerodynamickou polohou až do pľúcnych alveol. 

U minerálnych vlákien je jasná súvislosť toxicity s bioperzistenciou (pretrvávaním) dlhých 

vlákien. Takých, ktoré makrofágy nemôžu pohltiť a eliminovať z pľúc (dlhšie než 8-10 

µm). Kratšie vlákna môžu byť úplne pohltené makrofágmi a vyčistené makrofágovým 

systémom. Dlhšie vlákna, ktoré makrofágy nemôžu úplne pohltiť zotrvávajú v pľúcach. 

Dochádza k „frustrácii“ a aktivácii fagocytov.  

 Alveolárne makrofágy sú dôležitými bunkami obranného systému, ktoré 

prichádzajú do styku s inhalovanou škodlivinou. Majú kľúčovú pozíciu v obrane a  v 

sprostredkovaní interakcie medzi inhalovanými časticami a  inými bunkami ako sú 

lymfocyty, PMNL (polymorfonykleárne leukocyty) a fibroblasty.  Expozícia dlhým 

vláknam navodí chronickú zápalovú odpoveď, ktorej sa zúčastňujú mnohé typy buniek, 
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aktivujú sa najmä makrofágy a neutrofily. AM vystupujú v  procese navodenom 

expozíciou minerálnym prachom ako protektívne bunky, avšak za určitých okolností môžu 

mať priamo alebo nepriamo nežiadúce účinky. Uvoľňujú pro-inflamačné mediátory, 

cytokíny, fibroblastové rastové faktory, reaktívne kyslíkové intermediáty. Na základe 

týchto, dlhodobo prebiehajúcich procesov môže postupne dochádzať aj k patologickým 

prejavom. AM zohrávajú dôležitú úlohu v nástupe a vo vývoji zápalových a fibrogénnych 

mediátorov, cytokínov, rastových faktorov a reaktívnych intermediátov, ktoré sa 

zúčastňujú v mnohých pľúcnych patomechanizmoch.  

 Európska komisia ustanovila: ► Väčšina vlákien, ktoré prispievajú ku vzniku 

rakoviny sú tenké – s diametrom menším než 0,5 µm. ► Riziko vzniku rakoviny sa 

zvyšuje pribúdajúcou dĺžkou vlákien od 20-40 µm a dlhšími. ► Vlákna azbestové 

a MMMF kratšie ako 5-10 µm pravdepodobne nespôsobujú nádory u ľudí. ► Ak po 

inhalácii vlákien je polčas vyčistenia menší než 10 dní – potom tieto vlákna nie sú 

klasifikované ako karcinogénne.  

 Bioperzistencia vlákien určuje ich potenciálne nebezpečenstvo. Je definovaná ako 

schopnosť vlákien zotrvávať v pľúcach napriek pľúcnym fyziologickým „čistiacim“ 

mechanizmom. Tieto obranné mechanizmy predstavujú a) transport častíc pomocou 

mukociliárneho eskalátora a alveolárnych makrofágov, b) rozpustenie vlákien, a c) rozpad 

vlákien (priečnym polámaním. Trvanlivosť (durability) je vlastnosť vlákien, ktorá závisí 

od chemického zloženia a rozmeru vlákien v pľúcach. Zahŕňa len odstránenie vlákien z 

pľúc rozpustením a rozkladom (polámaním). Rozpustnosť je ďaľším dôležitým faktorom, 

ktorý určuje  potenciálnu toxicitu vlákien. Vlákna sa môžu rozpustiť úplne, čiastočne- 

stenšujú sa alebo sa polámu priečne a tým sú kratšie. Postupne ich makrofágy pohltia 

a z organizmu eliminujú.  

 Expozícia minerálnym vláknam môže navodiť: ► zápal - ten zohráva kľúčovú 

úlohu v  mechanizme vzniku spomínaných ochorení, najmä u  vnímavých jedincov,  

► prolongovaný zápal - môže vyústiť v množstvo procesov, ktoré prispievajú k navodeniu 

fibrózy alebo karcinogenézy, ► kolagénovú syntézu – ako dôsledok vzniká  fibróza, ► 

mitózy, proliferácie, mutácie, chromozomálne a DNA poškodenie – dochádza ku vzniku 

bronchiálnych karcinómov, mezoteliómov.  

 

Prírodné minerálne vlákna  
 Zeolity sú jedny z najrozsiahlejších minerálnych odrôd v zemskej kôre. 

Z minerálnych vlákien erionitu (vláknitý minerá zo skupiny zeolitov) bolo postavených 

mnoho domov a  to najmä v západnej časti Spojených štátov, kde každoročná ťažba 

v rokoch 1970-1980 bola cca 10 000 ton tohto minerálu. Postupne sa produkcia zvyšovala 

a v roku 1994 vrcholila na 52 000 ton, v  roku 2002 spoločnosti hlásili ťažbu 46 000 ton 

erionitu. Vláknité a  nevláknité zeolity sú najviac rozšírené nerasty v západných Spojených 

štátoch. Majú tam 10 trilliónov ton ako rezervu a 120 milliónov ton je uložených 

v blízkosti povrchu zeme. K potenciálnej pracovnej expozícii erionitu (zásupca zo skupiny 

Zeolitov) dochádza počas výrobných operácií pri jeho dobývaní a spracovaní. Exponovaní 

môžu byť aj ľudia používajúci produky zo zeolitov.  

 Popisné štúdie uvádzajú zvýšenú úmrtnosť v dôsledku výskytu mezoteliómu u 

jedincov chronicky exponovaných erionitu v troch Tureckých dedinách. V kontrólnych 

obciach – bez expozície erionitu sa mezoteliómy nevyskytli. Zvýšený výskyt rakoviny 

pľúc bol tiež hlásený v dvoch z troch dedín kontaminovaných erionitom. Respirabilné 

erionitové vlákna boli zistené vo vzorkách ovzdušia odobratých z kontaminovaných dedín, 

a aj vo vzorkách pľúcneho tkaniva odobratých jedincom s mezoteliómom (1).   

Wollastonit - v prírode sa vyskytujúci vláknitý nerast. Jeho vlákna sú tvarom, 

dĺžkou a diametrom podobné amfibolovému azbestu, ale sú odlišné minerologicky.  
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Z chemického hľadiska sa skladá z oxidov kalcia a dioxidov kremíka, hoci vápnik  býva 

niekedy nahradený železom, magneziom alebo mangánom. Kryštály sú obyčajne ploché, 

masívne, štiepiteľné na vlákna, priesvitné, zriedka priehľadné, je rozpustný v HCl.  

Tento nerast sa v najväčšej miere ťaží v USA, ale aj vo Fínsku, Indii, Japonsku, 

Keni, Mexiku a Novom Zélande. Ročná produkcia sa v 60-tych rokoch minulého storočia 

pohybovala na úrovni cca 40 000 ton, v 70-tych rokoch vzrástla na 70 000 ton,  v 80-tych 

rokoch predstavovala už 120 000 ton a kocom 90-tych rokov dostihla vrchol, keď jeho 

produkcia sa zvýšila na 600 000 ton ročne (2).  

Biologicko-medicínske monitorovanie vlákien wollastonitu doposiaľ neviedlo 

k nezvratnému dôkazu genotoxicity a karcinogenity tohoto minerálu na človeka. Napriek 

tomu, boli zaznamenané niektoré nálezy, napr. výskyt pleurálnych sarkómov u 

laboratórnych hlodavcov, ba i mierne nesignifikantné účinky na pleuru u profesionálne 

exponovaných osôb. Na  pľúcach zamestnancov exponovaných wollastonitu boli 

zaznamenané mierne pleurálne zmeny. Malá kohortová štúdia mortality pracovníkov 

z  wollastonitového dolu nepotrvrdila zvýšený výskyt úmrtí na zhubnú novotvorbu 

V súčasnosti stále neexistuje dostatok údajov o nežiadúcich biologických účinkoch 

wollastonitu na ľudský organizmus a ich sledovanie je predmetom výskumu. Na základe 

doteraz uskutočnených štúdií možno konštatovať, že výsledkom vysokej koncentrácie a 

dlhodobej expozície wollastonitu môže nastať chronická bronchitída, na rtg snímkoch 

týchto pacientov možno pozorovať nepravidelné parenchimálne opacity a pleurálne 

zhrubnutia, zriedkavejšie sa vyskytuje fibróza pľúc. Signifikantné rozdiely medzi fajčiarmi 

a nefajčiarmi sa nezistili (3). Wollastonit sa čoraz častejšie používa v stavebníctve, ako 

náhrada za azbest pre účely tepelnej a akustickej izolácie, protipožiarnej ochrany, pridáva 

sa do omietok a cementov. IARC zaraďuje wollastonit do skupiny 3, t. z. „Látka nie je 

klasifikovateľná ako ľudský karcinogén“, nakoľko neexistujú dostatočné dôkazy o jeho 

karcinogenite u ľudí a ani u experimentálnych zvierat (4).   

Umelo vyrobené minerálne vlákna  

 Čadič (horninová vlna, rockwool) patrí do skupiny umelo vyrobených vlákien 

(MMMF), vyrába sa z kameňa, z  tavených magmatických hornín fúkaním alebo stáčaním. 

Konečné vlákna sa následne zoskupujú a  spletajú do výsledného produktu. Na základe 

rýchleho ochladzovania zostáva v amorfnom  „sklenom stave“ a nekryštalizuje. Chemicky 

pozostáva z oxidu kremíka, hliníka, vápnika a horčíka, niekedy obsahuje aj oxid železitý. 

Je široko používaný ako izolačný materiál. Polotuhé tepelnoizolačné a 

zvukovoizolačné dosky vyrábané z  rockwoolu sa využívajú v stavebníctve pre všetky 

druhy izolácií stien, podláh, stropov, panelov atď. Prvý krát  bol čadič (rockwool) 

vyrobený vo Walese v roku 1840, neskôr sa jeho produkcia výraznejšie rozbehla 

v Anglicku, Nemecku a USA, pričom vrchol dosiahla v 80-tych a 90-tych rokoch minulého 

storočia. Potom nasledoval ich pokles, pretože sa začali  uprednostňovať sklovláknité 

izolačné materiály (5). V súčasnej dobe sa opäť rockwool používa ako jeden 

z najrozšírenejších izolačných materiálov v stavebníctve. 

Sklené vlákna sú amorfnej, sklovitej povahy. Vo všeobecnosti sa sklené vlákna 

odlišujú od ostatných skupín MMMF na základe týchto  vlastností: 1) ich skladba 

pozostáva z borosilikátových sietí, vlákno má vo svojej štruktúre B2O3, 2) obsahuje 

pomerne vysoké množstvo alkálií (sodík a draslík) a 3) môže sa taviť pri „nízkych 

teplotách“ (<1100 C). Sklené vlákna sú „nízkoteplotný“ produkt, ktorého typické oblasti 

použitia ležia pri okolitých teplotách pod 400 C, hlavne medzi –20 C a +400 C. Sklovité 

materiály vykazujú typicky podstatne vyššiu rýchlosť rozpúšťania ako ich kryštalické 

protiklady  rovnakého alebo podobného zloženia. Z toho vyplýva vo všeobecnosti nižšia 
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odolnosť materiálov MMMF v  telových tekutinách v  porovnaní s  prírodnými 

minerálnymi vláknami. 

Boli vyvinuté na začiatku 30-tych rokov minulého storočia pôvodne pre účely   

použitia v domácnosti ako filtračné a izolačné materiály, neskôr boli komerčne dostupné 

textilné vlákna a počas 2. svetovej vojny boli dokonca označené za „strategické“. Dnes sa 

používajú k  tepelnej a zvukovej izolácii. Hlavné oblasti použitia sú izolácie 

administratívnych budov a rodinných domov, zvukovoizolačné materály a vetracie šachty, 

izolácie potrubí, vzduchové a kvapalinové filtre, strešné izolácie atď. Považujú sa za jeden 

z najužitočnejších umelých materiálov vo svetovom meradle (6).   

 Keramické vlákna (refraktory ceramic fibres - RCF)  - sú vyrábané z roztavenej 

masy alumínia AL2O3 a kremeňa, ktorá je zvlákňovaná otáčavým odstreďovaním alebo 

procesom vyparovania.Prioritné použitie RCF je najmä pri vysokých teplotách nad 2800 

o F. Komerčná produkcia RCF je 1-2 % z celkovej svetovej produkcie SVF (4).   RCF majú 

mnoho výhodných fyzikálnych a chemických vlastností, ako slabú zápalnú akumuláciu, 

nízku hmotnosť, nízku tepelnú vodivosť, odolnosť k termálnym výkyvom, odolnosť 

k chemickej korózii, ľahkú inštaláciu a teda všetko, čo  prispieva k ich úžitkovosti 

v priemyselnej odbytovej stratégii.  

 Potenciálna pracovná a environmentálna expozícia RCF zahŕňa výrobné procesy, 

spracovanie, distribúciu a spracovanie odpadu u primárneho spracovania vo fabrike ako aj 

procesy u koncového užívateľa (použitie, inštalácie, opravy, odstraňovanie, chybné 

zaobchádzanie), čo predstavuje asi 32 300 osôb v USA a podobné množstvo ľudí 

exponovaných RCF v Európe. Expozícia RCF je závislá od doby trvania požadovanej 

manipulačnej operácie, množstva vlákien v ovzduší, použitej ochrany, skúseností 

zamestnancov alebo konzumentov a ich znalostí o špecifických doporučeniach (7).  

 Z údajov získaných z epidemiologických štúdií  robotníkov exponovaných RCF 

vyplýva:► Nevyskytuje sa zvýšená incidencia pľúcnych ochorení u robotníkov pri výrobe 

RCF ► Nevyskytujú sa fibrotické pľúcne ochorenia (intersticiálna fibróza)► U populácie 

exponovanej RCF bol pozorovaný štatistický „trend“ – zníženie niektorých pľúcnych 

funkcií (výsledky sa nachádzali v  normálnom rozpätí)►Získané údaje indikujú, že 

zníženie pľúcnych funkcií sa vo väčšej miere vyskytuje u zamestnancov-fajčiarov ► 

fajčiari exponovaní RCF majú väčší rozsah zníženia respiračných funkcií než je zníženie 

u exponovaných iba RCF alebo iba u fajčiarov ► V malom počte boli tiež pozorované 

u zamestnancov exponovaných RCF pleurálne plaky ► V skutočnosti neexistuje dôkaz, 

ktorý by poukázal na to, že pleurálne plaky sú prekurzorom intersticiálnej fibrózy, 

rakoviny pľúc alebo mezoteliómu.  

►Podľa Medzinárodnej agentúry na výskum rakoviny sú RCF zaradené do skupiny 2B – 

ako možný humánny karcinogén (4). Národný toxikologický program uvádza, že u RCF, 

ktoré majú respirabilné rozmery sa predpokladá odôvodnená karcinogénita (8, 9 ).  

Klinické prejavy expozície MMMF na respiračný trakt možno zhrnúť nasledovne: 

►pľúcna fibróza – pneumokonióza (pri chronickej expozícii) 

►bronchiálny karcinóm a mezotelióm (zatiaľ boli potvrdené len u zvierat a  to iba za 

určitých podmienok, najmä u keramických vlákien. U ľudí sa  predpokladá viac než 20 

ročná súvislá expozícia MMMF) 

►chronická bronchitída 

►dráždenie a zápal nazofaryngu a horných dýchacích ciest. 

 Zatiaľ čo schopnosť azbestových vlákien vyvolať spomínané pľúcne ochorenia je 

dobre známa, informácie o schopnosti  náhradných materiálov za  azbest vyvolať podobné 

patologické deje – sú obmedzené.  

 Keďže používanie  MMMF je relatívne krátkodobá záležitosť, existuje iba málo 

údajov týkajúcich sa fibrogenicity týchto vlákien u ľudí. Avšak niektoré epidemiologické 
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údaje zachytili mierne zvýšenie pľúcneho nádorového rizika v spojitosti s expozíciou 

skleným vláknam. Niektorí experimentátori varujú pred unáhleným prenášaním výsledkov 

z experimentov na ľudí, pretože  epidemiologické štúdie týkajúce sa účinkov MMMF 

nepreukazujú tak vysokú incidenciu bronchiálnych nádorov a mezoteliómu u 

exponovaných osôb ako u zvierat.  Tak isto neboli doteraz popísané potencujúce účinky 

cigaretového dymu u profesionálnej inhalácie MMMF vzhľadom k výskytu pľúcnej 

rakoviny ako je tomu u zamestnancov exponovaných vláknam azbestu. Avšak u skupiny 

1028 mužov, exponovaných MMMF boli rtg dokázané malé pľúcne tiene, ktorých výskyt 

významne narastal u robotníkov – fajčiarov (10).  

Kategorizácia priemyselných vláknitých prachov z hľadiska karcinogenity podľa 

IARC (International Agency for Research on Cancer) 

● Skupina 1:  Látka je dokázaný ľudský karcinogén 

● Skupina 2A:  Látka je pravdepodobne ľudský  karcinogén 

● Skupina 2B: Látka je možný karcinogén 

● Skupina 3:  Látka nie je klasifikovateľná ako ľudský karcinogén 

● Skupina 4: Látka pravdepodobne nie je ľudský karcinogén 

 

►Sklené vlákna pre špeciálne účely ako sú E- sklené a „475“ vlákna sú možné 

karcinogény pre ľudí (skupina 2B) 

►Žiaruvzdorné keramické vlákna sú možné karcinogény pre ľudí (skupina 2B) 

►Rockwool – je možný karcinogén pre ľudí (skupina 2B) 

►Sklená vlna na izoláciu, kontinuálne sklené vlákna, horninová a trosková vlna nie sú   

    klasifikované ako ľudské karcinogény (skupina 3)  

►Azbest: dokázaný ľudský karcinogén (skupina 1)  

►Wollastonit: nie je klasifikovaný ako ľudský karcinogén (skupina 3)  

►Erionit: dokázaný ľudský karcinogén (skupina 1) (4, 11).   

 Pretože priemyselné vláknité prachy sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu a 

nakoľko sú zistené alebo podozrivé ich nežiadúce účinky na respiračný trakt (vznik 

mnohých pľúcnych ochorení), je potrebné testovať ich biologické účinky a vyberať k 

použitiu tie, ktoré budú mať najmenší dopad v pracovnej a environmentálnej expozícii.   

 

Materiál a metódy: 

 Wistar potkanom sme intratracheálne instilovali suspenziu vybraných priemyselných 

prachov vo fyziologickom roztoku a vyšetrili sme tieto parametre bronchoalveolárnej 

laváže:  

Biomarkery zápalovej odpovedi (BAL): 

 celkový počet buniek a alveolárnych makrofágov (AM) v ml BAL 

(bronchoalveolárna laváž), 

 diferenciálny obraz BAL buniek (% AM, polymorfonukleárnych leukocytov - 

PMNL a  lymfocytov – Ly v BAL), 

 hladiny cytokínov - tumor nekrózneho faktoru (TNF-alfa)  a interleukínu ( IL-1), 

 celkové množstvo proteínov, 

 makrofágový zápalový proteín 2 (MIP- 2) a monocytový chemoatraktantový 

proteín 1 (MCP-1) v BAL. 

 Parametre antioxidačnej aktivity a oxidačného poškodenia: vitamín C, FRA (ferrin 

reducing ability), glutation (GSH), glutatión peroxidáza (GSH-Px), superoxid 

dismutáza (SOD) v BAL. 

Parametre cytotoxicity: 

 fagocytová aktivita a viabilita AM, 
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 aktivita laktát dehydrogenázy v bezbunkovej laváži (LDH), aktivita kyslej 

fosfatázy v bezbunkovej laváži a v suspenzii (AcP), activita katepsínu D v 

bezbunkovej laváži a v suspenzii, aktivita alkalickej fosfatázy v bezbunkovej 

laváži.  

Parametre genotoxicity a klastogenicity: 

 mikrojadrové formácie, chromozómové aberácie (iba u niektorych skupín). 

 Pľúcne tkanivo: Parametre antioxidačnej aktivity a oxidačného poškodenia: 

glutation, vitamín C, comet assay, malondialdehyd (MD); Parametre oxidačného 

poškodenia a potenciálnej genotoxicity: comet assay; Ostatné vyšetrenia: histológia 

pľúc, elektrónová mikroskopia. 

 

Diskusia: 

 Počet a typ  buniek získaných BAL ako aj ich viabilita, fagocytová aktivita a stav 

aktivácie AM dávajú možnosť pochopiť potenciálny škodlivý účinok inhalovaných 

nebezpečných časticových alebo vláknitých materiálov. Zvýšený počet leukocytov v BAL 

po expozícii azbestu ako aj iným vláknitým prachom – ako výsledok zápalovej odpovede 

je opísaný mnohými autormi.  

  Diferenciálny obraz buniek ako aj celkový počet buniek sú dôležitými 

ukazovateľmi bunkovej analýzy v BAL. Expozícia škodlivým substanciám spôsobuje 

zmenu v diferenciálnom počte buniek BAL a to proporcionálnym zvýšením zápalových 

buniek PMN a Ly. Zvýšenie zápalových buniek môže tiež navodiť aj redukcia absolutného 

počtu AM.  

  Inhalované častice ako aj ich depozit v pľúcach sú prevažne vychytávané a 

eliminované  z organizmu  alveolárnymi makrofágmi. Pretože AM - medzi prvými -

prichádzajú do styku s inhalovanou noxou, sú prioritne používané v in vivo a in vitro 

experimentoch na zistenie cytotoxicity vláknitých a nevláknitých prachov. Zohrávajú 

významnú úlohu v mechanizme, ktorý reguluje odpoveď  po expozícii vláknitým prachom. 

Vedľa ich prioritnej schopnosti fagocytovať, sú tiež významné imuno-regulačné a sekréčne 

bunky, zahrnuté do obranného mechanizmu ako aj  patogenézy mnohých pľúcnych 

ochorení. Vo fáze aktivácie uvoľňujú mnohé cytokíny, reaktívne kyslíkové intermediáty 

ako aj rôzne mediátory zápalovej odpovede – významné modulátory bunkového rastu a 

diferenciácie (12).   

AM sú predominantné bunky prítomné v  BAL a  zmena v  ich počte alebo funkcii určuje 

pľúcne poškodenie a charakterizuje patogenitu ako odpoveď k expozícii vláknitým 

prachom.  

 Zvýšenie nezrelých monocytových foriem AM môže byť ako následok patologickej 

reakcie po expozícii anorganickým vláknam, intenzívnemu cigaretovému fajčeniu, ako aj 

pri určitých intersticiálnych pľúcnych ochoreniach (sarkoidózy, silikózy, azbestózy) (13).  

 Beňo a kol. vo svojej práci tak isto dokázali, že dvoj a viacjadrové bunky sú 

vhodným biomarkerom pľúcneho zápalu. Dvojjadrové bunky sa môžu objaviť v bežných, 

kontrolných suspenziach pľúcneho tkaniva  - okolo 1%, a často sú nájdené v  BAL. Ich 

počet sa môže zvýšiť po genotoxických podnetoch, ako sú fajčenie, ionizujúce žiarenie, 

chemikálie a tiež po expozícii rôznym  prachom. 

 Mnohojadrové bunky (MNC – multinucleated cells) môžu vzniknúť fúziou 

makrofágov pri pohlcovaní cudzích materiálov (častíc) z tkaniva. Experimentálne dáta 

podporujú hypotézu, že po expozícii fibrogénnym prachom sa zvýši počet MNC, ako 

následok monocytárnej alebo makrofágovej imigrácie do pľúcneho tkaniva, kde za 

určitých okolností nasledujú fúzie týchto prekurzorov buniek do mnohojadrových buniek 

(14). 
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 Zvýšenie hladín katepsínu D v bunkách,  LDH (laktátdehydrogenázy) a ACP 

(kyslej fosfatázy) v extracelulárnych tekutinách sú všeobecne akceptované ako významné 

markery bunkového alebo tkanivového poškodenia a tieto metodiky slúžia na 

vyhodnotenie cytotoxického účinku. 

Uvedené výsledky  poukazujú na významné zmeny vyšetrených parametrov 

respiračnej toxicity po inhalačnej expozicii vybraným priemyselným vláknam u 

experimentálnych zvierat v porovnaní s  kontrolnou skupinou. 

 

Výsledky a závery: 

 Poradie  toxicity nami vyšetrených priemyselných vlákien [Amozit-azbest =AMO; 

Rockwool = RW; Keramické vlákna (refractory ceramic fibres) = RCF;  Sklené vlákna = 

SV; Wollastonitové vlákna = WV] hore uvedenými metodikami bolo nasledovné: AMO > 

RW > RCF > SV ≥ WV 

 

Odporúčania pre prax:  

 Nevyhnutné pre prax je, aby pracovníci a ich zamestnávatelia v oblasti ťažby, výroby 

a spracovania priemyselných vlákien boli o ich zdravotných účinkoch dostatočne 

informovaní.Obidve strany by mali dbať najmä na dôsledné dodržiavanie preventívnych 

opatrení a Regionálne úrady Verejného zdravotníctva s príslušným odborom by mali 

dohliadať na ich dodržiavanie.  

Odporúčania pre zamestnávateľov:  

 Na všetkých pracoviskách vykonávať rutinné pozorovanie profesionálnej expozície  

priemyselným vláknam. 

 Profesionálnu expozíciu priemyselným vláknam na pracoviskách udržiavať v čo 

najnižšej možnej miere (technickými a organizačnými preventívnymi opatreniami),  

dodržiavaním najvyššieho prípustného expozičného limitu. 

 Zabezpečiť kontrolu nielen na pracoviskách kde sa priemyselné  vlákna dolujú, 

vyrábajú, ale aj inštalujú. 

 Informovať všetkých pracovníkov o všetkých dôležitých poznatkoch týkajúcich sa 

priemyselných vlákien prírodne sa vyskytujúcich alebo umelo vyrobených 

(zdravotná výchova na bezpečné zaobchádzanie s priemyselnými vláknami, 

o správnych pracovných postupoch a používaní OOPP). 

 Pravidelné sledovanie zdravotného stavu pracovníkov – pracovnolekárske 

prehliadky 

 Posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých 

činnostiach vykonávaných zamestnancami. 

Odporúčania pre zamestnancov:  

 Dôsledne dodržiavať pokyny na zaistenie bezpečnosti pri práci, zásady bezpečnej 

práce, zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy 

stanovené zamestnávateľom (napr. zákaz fajčenia, jedenia a pitia na pracovisku). 

 Spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť tak, 

aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. 

 Pravidelne používať OOPP pri práci s priemyselnými vláknami. 

 Oznamovať zamestnávateľovi nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť 

bezpečnosť alebo zdravie a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich 

odstraňovaní (Zákon NR SR č.124/2006 Z .z.). 
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Abstrakt                               

Úvod: Z pohľadu ochrany verejného zdravia sa stáva závažnou nadprodukcia 

elektrického smogu, ktorá súvisí najmä s  enormným nárastom mobilnej komunikácie. 

Verejnosť citlivo vníma informácie o  účinkoch elektromagnetických polí a mobilnej 

komunikácie na ich zdravie. V príspevku prezentujeme výsledky prieskumu realizovaného 

v I. polroku 2012 u študentov gymnázia v Žilinskom samosprávnom kraji. 

Materiál a metodika: Prieskum sme realizovali metódou dotazníka vlastnej 

proveniencie. Súbor tvorilo 346 respondentov vo veku 16-19 rokov študujúcich na 

Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine výlučne v 4-ročnej forme štúdia. Zo súboru 

346 respondentov bolo 228 (66 %) žien a 118 (34 %) mužov. Cieľom prieskumu bolo 

zistiť vedomostnú úroveň stredoškolákov o  elektromagnetickom žiarení z mobilných 

telefónov.  

Výsledky: V súbore 346 respondentov sme zistili celkovú priemernú úspešnosť 

odpovedí stredoškolákov 48,8 % (5,36 ± 1,96 správnych odpovedí). Ženy mali priemernú 

úspešnosť 50,4 % (5,54 ± 1,90). Muži dosiahli priemernú úspešnosť 45,6 % (5,02 ± 2,05). 

Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi študentmi podľa pohlavia sa 

potvrdila vyššia vedomostná úroveň žien ako mužov (p<0,05), ale z hľadiska vekových 

kategórií ich vzájomný pomer bol nesignifikantný (p>0,05).    

Záver: Študenti gymnázia dosiahli priemernú úroveň vedomostí. Ženy preukázali 

viac vedomostí ako muži, ale podľa veku sa nepreukázala vyššia vedomostná úroveň žien 

v porovnaní s mužmi. Študenti potvrdili masové používanie mobilných telefónov, pričom 

sme zistili zvýšenie počtu užívateľov jedného a viac mobilných telefónov s využitím 

služieb viacerých mobilných operátorov. V dôsledku enormného nárastu počtu mobilných 

telefónov a možného zdravotného rizika u adolescentov pri ich dlhodobom  a  nemiernom 

používaní zdôrazňujeme nutnosť systematickej edukácie stredoškolákov. 

Kľúčové slová: stredoškolskí študenti, elektromagnetické žiarenie, mobilný telefón.  

 

Úvod 

Za posledných 20 rokov nastal veľký rozvoj telekomunikačných technológií a 

s  ním je spojené aj používanie mobilných telefónov a základňových staníc pracujúcich na 

princípe vysielania a prijímania elektromagnetických (EM) signálov v pásme ultra 

vysokých frekvencií. Prudký nárast užívateľov mobilných telefónov vedie celosvetovo k 

rozširovaniu mobilného sieťového pokrytia krajín signálom. V roku 2003 dosiahlo toto 

pokrytie 61 % obývaného územia sveta a v roku 2010 bolo už pokryté obývané územie 

sveta na 90 %. Predmetom celosvetových výskumov a experimentálnych štúdií 

vykonávaných v oblasti EM žiarenia z mobilných telefónov sú účinky na centrálny 

nervový systém (mozog a miecha) oko, ucho a mužské zárodočné bunky a pod. Sledujú sa 

subjektívne zdravotné ťažkostí obyvateľov a  hodnotí sa aj možný karcinogénny a 

genotoxický účinok. Skúmajú sa efekty in vitro aj in vivo, vypracovali sa dotazníkové 

štúdie profesionálne exponovaných osôb i obyvateľstva (1, 2).  
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Závažnosť verejno-zdravotníckej problematiky o EM žiarení z mobilných telefónov 

vyžaduje zamerať sa na zistenie vedomostí adolescentov o mobilnej komunikácii. 

Príspevok prináša údaje o  vedomostnej úrovni študentov Gymnázia Viliama Paulinyho-

Tótha (GVPT) v Martine v oblasti fyzikálnej podstaty a biologických účinkov mobilných 

telefónov.  

 

Materiál a metodika 

V I. polroku 2012 sme na vybranom gymnáziu v Martine realizovali prieskum 

zameraný na zistenie úrovne vedomostí študentov o EM žiarení z mobilných telefónov. 

Prieskum sa uskutočnil po súhlase riaditeľstva GVPT v Martine. Pri výbere vzorky sme 

použili zámerný výber. Kritériami výberu bol vek (16-19 rokov), pohlavie (ženy, muži) 

a štúdium na GVPT výlučne v 4-ročnej forme štúdia. Z celkového súboru 346 

respondentov bolo 228 (66 %) žien a 118 (34 %) mužov. Z počtu 228 žien bolo 17 (7,5 %) 

vo veku 16 rokov, 74 (32,5 %) vo veku 17 rokov, 90 (39,4 %) žien vo veku 18 rokov a  47 

(20,6 %) vo veku 19 rokov. Z  počtu 118  mužov 4 (3,4 %) mali 16 rokov, 37 (31,3 %)  

bolo vo veku 17 rokov, 57 (48,3 %) vo veku 18 rokov a 20 (17,0 %) mužov malo vek 19 

rokov. Priemerný vek respondentov bol  17,75  rokov (Graf 1). 
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16 rokov 17 rokov 18 rokov 19 rokov

Ženy Muži

Graf 1  Zastúpenie respondentov GVPT v Martine podľa veku a pohlavia 

 

Na zistenie úrovne vedomostí stredoškolákov sme zvolili dotazník vlastnej 

proveniencie, ktorý bol anonymný a  dobrovoľný. O náležitom spôsobe vyplňovania 

dotazníka v písomnej forme boli stredoškoláci vopred oboznámení. Dotazník obsahoval 

celkom 12 otázok z problematiky EM žiarenia z mobilných telefónov. Na každú 

vedomostnú otázku (č. 1-11) boli 3 možnosti odpovede (a, b, c) a stredoškoláci mali 

označiť len 1 správnu odpoveď. V informatívnej otázke (č. 12) sme zisťovali počet 

užívateľov mobilných telefónov, kde študenti z 3 možnosti odpovede (a, b, c) označili len 1 

odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujú. Celková priemerná návratnosť dotazníkov 

dosiahla 100 %.  

Pri spracovaní údajov sme použili program MS Office Excel a štatistický program 

GraphPad InStat (USA). Údaje sme vyhodnocovali opisnou štatistikou. Použili sme 

aritmetický priemer a štandardnú odchýlku (SD). Na zistenie štatistickej významnosti 

rozdielov medzi hodnotenými súbormi bol použitý Mann-Whitneyho test. Za štatisticky 

významnú bola považovaná hodnota p<0,05. Výsledky prezentujeme formou tabuliek a 

grafov (Tab. 1-2, Graf 2). 
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Výsledky  
Celková priemerná úspešnosť správnych odpovedí stredoškolákov dosiahla 48,8 %, 

čo zodpovedá počtu 5,36 ± 1,96 správnych odpovedí. Ženy dosiahli priemernú úspešnosť 

50,4 %, čo zodpovedá počtu 5,54 ± 1,90 správnych odpovedí. Muži dosiahli priemernú 

úspešnosť 45,6 %, čo zodpovedá počtu 5,02 ± 2,05 správnych odpovedí (Tab. 1).  

 

     Tab. 1  Celková priemerná úspešnosť odpovedí študentov GVPT v Martine 

 

 

Pohlavie 

Študenti Priemerná  

úspešnosť odpovedí 

( % ) 

Priemer počtu  

správnych  odpovedí 

x  ± SD 

 

Poradie počet % 

Ženy 228 66 50,4 5,54 ± 1,90  1. 

Muži 118 34 45,6 5,02 ± 2,05 2. 

Celkom 346  100 48,8 5,36 ± 1,96 - 

 

Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi stredoškolákmi sa ich 

vzájomné porovnanie ukázalo ako signifikantné (p<0,05). Ženy dosiahli vyššiu úroveň 

vedomostí ako muži.  

 

    Tab. 2  Celková priemerná úspešnosť odpovedí študentov GVPT v Martine podľa veku 

 

 

Vek 

Študenti Priemerná  

 úspešnosť odpovedí 

( % ) 

Priemer počtu  

správnych  odpovedí 

x  ± SD 

 

Poradie počet % 

16  rokov 21     6 49,4 5,43 ± 1,94 2. 

17  rokov   111   32 50,4 5,54 ± 2,06 1. 

18  rokov   147   43 48,4 5,33 ± 1,89 3. 

19  rokov 67   19 46,7 5,13 ± 1,97 4. 

Celkom   346 100 48,8 5,36 ± 1,96 - 

 

V členení podľa veku študentov sme zistili, že najvyššiu priemernú úspešnosť 

odpovedí 50,4 %, čo zodpovedá počtu 5,54 ± 2,06 dosiahli 17-roční študenti. Nižšiu 

úroveň vedomostí 49,4 % (5,43 ± 1,94) mali študenti vo veku 16 rokov a 18 rokov s 

priemernou úspešnosťou 48,4 % (5,33 ± 1,89). Najnižšiu priemernú úspešnosť odpovedí 

46,7 % (5,13 ± 1,97) sme zistili u 19-ročných stredoškolákov (Tab. 2). Pri zisťovaní 

štatistickej významnosti rozdielov medzi stredoškolákmi podľa veku sa vzájomný pomer 

ukázal ako nesignifikantný (p>0,05).   

Vyhodnotením praktickej otázky sa ukázalo, že z celkového súboru 346 študentov 

344 (99,5 %) telefonovalo mobilným telefónom a len 2 (0,5 %) ho nepoužívali. Z počtu 

344 užívateľov mobilných telefónov 297 (86,3 %) telefonovalo 1 mobilným telefónom a 

47 (13,7 %) študentov  používalo viac ako 1 mobilný telefón. Zisťovali sme počet 

užívateľov mobilných telefónov i z hľadiska pohlavia študentov. Zo súboru 228 žien 194 

(85 %) telefonovalo 1 mobilným telefónom, 33 (14,5 %) žien používalo viac ako 1 

mobilný telefón a 1 (0,5 %) nebola užívateľkou mobilného telefónu. Z počtu 118 mužov 

103 (87 %) telefonovalo 1 mobilným telefónom, 14 (12 %) používali viac ako 1 mobilný 

telefón a 1 (1 %) nebol jeho užívateľom (Graf 2). 
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Graf 2  Používanie mobilných telefónov u študentov GVPT v Martine podľa pohlavia 

  

Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi stredoškolákmi podľa 

pohlavia sa vzájomný pomer ukázal ako nesignifikantný (p>0,05). Ženy i  muži GVPT v 

Martine patrili k masovým užívateľom mobilných telefónov. 

 

Diskusia  

Verejnosť citlivo vníma informácie o účinkoch EM polí a mobilnej komunikácie na 

zdravie ľudí. Týka sa to najmä stožiarov základňových staníc vybavených anténovými 

systémami na šírenie signálu do okolia, ako aj samotných mobilných telefónov a 

bezpečnosti ich používania (2). Najväčšia medzinárodná retrospektívna štúdia vplyvu 

mobilných telefónov na ľudské zdravie „INTERPHONE“ bola koordinovaná 

Medzinárodnou komisiou pre ochranu pred neionizujúcim žiarením v spolupráci so 

Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cieľom štúdie bolo zistiť súvislosť medzi viac ako 

10 ročným používaním mobilných telefónov a incidenciou nádorov v mozgu, najmä 

gliómov a meningeómov, tiež nádorov sluchového nervu a nádorov príušnej žľazy. Táto 

štúdia prebiehala v trinástich krajinách sveta u dospelých jedincov vo veku od 30 - 50 

rokov. Závery tejto štúdie viedli ku zaradeniu rádiofrekvenčného EM žiarenia ako 

možného karcinogénu pre človeka (4, 5). Poukazuje sa i na ohrozenie zdravia pri používaní 

mobilného telefónu počas jazdy. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že vodiči 

telefonujúci počas jazdy autom majú v dôsledku zníženej pozornosti až 4 - krát vyššie 

riziko vzniku nehody ako vodiči nepoužívajúci mobilný telefón. Potvrdilo sa výrazne 

predĺženie reakčného času na podnety z okolia a spomalenie rozhodovania vodičov (3). 

Z pohľadu verejného zdravotníctva je potrebné sústrediť sa na prevenciu vzniku 

ochorení sledovaním a hodnotením determinantov zdravia v problematike EM žiarenia z 

mobilných telefónov najmä u detí a adolescentov základných a stredných škôl. V tomto 

kontexte sme realizovali dotazníkový prieskum zameraný na zistenie úrovne vedomostí 

študentov študujúcich výlučne v 4-ročnej forme štúdia o fyzikálnej podstate a ochrane 

zdravia pri expozícii obyvateľstva EM žiareniu z mobilných telefónov. Študenti prejavili 

enormný záujem o problematiku, čoho dôkazom je vysoká návratnosť dotazníkov. U 

stredoškolákov sme zistili priemernú úroveň vedomostí. Najviac vedomostí mali študenti o 

možných negatívnych účinkoch nadmerného používania mobilných telefónov. Nižšiu 

úroveň vedomosti sme zaznamenali v otázkach o maximálnej prípustnej záťaži mobilného 

telefónu na ľudský organizmus a o možnosti používania mobilného telefónu u pacientov s 

implantovaným kardiostimulátorom. Najnižšiu úroveň vedomostí sme zistili v  otázkach 

týkajúcich sa fyzikálnych účinkov EM žiarenia. Zistili sme, že ženy dosiahli vyššiu úroveň 
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vedomostí ako muži. Podľa veku sa  však nepreukázala vyššia vedomostná úroveň žien v 

porovnaní s mužmi. Naše zistenia ukazujú na nutnosť systematickej edukácie študentov. 

Preto sme o  našich výsledkoch k  zisteným vedomostiam študentov informovali 

pedagógov, so snahou prispieť k rozšíreniu, resp. k  doplneniu výučby o  najnovšie 

poznatky najmä  v  prírodovedne orientovaných predmetoch na GVPT v Martine. Na jeseň 

2012 sa začala u študentov realizovať 3-mesačná edukácia z problematiky EM žiarenia z 

mobilných telefónov autormi tohto príspevku. Študenti vo veľkej miere používajú mobilné 

telefóny, prakticky telefonujú i zabávajú sa od rána do noci, čím rastie ich expozícia ku 

EM žiareniu a to prakticky zo všetkých elektrických zariadení používaných v škole i v 

domácnostiach. Dochádza aj k nárastu počtu užívateľov viacerých mobilných telefónov s 

využitím služieb viacerých mobilných operátorov. Toto potvrdili aj naše predchádzajúce 

štúdie u študentov troch slovenských lekárskych a zdravotníckych fakúlt, v ktorých sa 

zistilo masové používanie mobilných telefónov a od roku 2003 nárast počtu užívateľov 

mobilných telefónov, ktorí majú viac ako 1 mobilný telefón (2). Naviac naše 

longitudinálne štúdie poukázali na nutnosť trvalej edukácie vysokoškolákov s cieľom 

hľadať nové formy výučby ako danú problematiku dostať do povedomia študentov. 

Výsledky tohto prieskumu korešpondujú s nálezmi uvádzanými v písomníctve (1,2,6,7). 

V zahraničných prácach zameraných na problematiku mobilnej komunikácie, dotazník 

obsahoval spravidla len informatívne otázky zisťujúce predovšetkým súvislosť medzi 

intenzitou telefonovania a subjektívnymi, príp. objektívnymi zdravotnými ťažkosťami 

užívateľov. Napríklad v experimentálnych štúdiách u ľudí (dobrovoľníkov) krátkodobé 

telefonovanie neovplyvnilo významne sluchové funkcie. U niektorých dobrovoľníkov sa 

vyskytli subjektívne sluchové poruchy, ktoré vnímali ako tinitus, príp. ako bzučanie. Často 

diskutované sú i bolesť hlavy, únava, nespavosť, vplyv na kognitívne funkcie, pocit tepla v 

zvukovode a iné zdravotné ťažkosti vyhodnocované dotazníkovými štúdiami nielen u 

užívateľov mobilných telefónov, ale aj u osôb bývajúcich v blízkosti základňových staníc 

mobilných telefónov (8,9,10).  

Je isté, že počet užívateľov mobilných telefónov sa bude neustále zvyšovať a preto 

je potrebné nepodceňovať možnú hrozbu účinkov tohto druhu žiarenia na ľudský 

organizmus. Dôležitá je edukácia mladých ľudí, ktorý používajú mobilné telefóny nielen 

na komunikáciu, ale aj na iné aktivity (hry, počúvanie hudby, filmy a pod.). Je preto 

nevyhnutné, aby sa verejní zdravotníci aktívne zapájali do riešenia tejto aktuálnej a 

závažnej problematiky a tým účinne  prispievali k ochrane verejného zdravia. 

 

Záver 

Verejno-zdravotnícka problematika fyzikálnych a  biologických účinkov EM 

žiarenia a ochrana zdravia obyvateľstva pred ich možnými nežiaducimi účinkami si 

vyžadujú systémový prístup. Naše nálezy preukázali masové užívanie mobilných 

telefónov, ale len priemernú vedomostnú úroveň u študentov GVPT v Martine. Preto je 

nutná ich ďalšia edukácia.  

 

Táto práca bola podporovaná „Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 

základe zmluvy č. APVV-0189-11". (prof. Jakuš) 
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NA  VYBRANOM  ODDELENÍ  NEMOCNICE  V  ŽILINSKOM 

SAMOSPRÁVNOM  KRAJI 
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2 Očné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Žilina 

 
Abstrakt 

Úvod: Orientácia na pacientov sa stala nevyhnutnosťou, nakoľko proces riadenia 

zdravotníckych zariadení ovplyvnili faktory ekonomickej efektívnosti, účelnosti a 

bezpečnosti služieb. V príspevku prezentujeme výsledky prieskumu z I. štvrťroka 2011 u 

pacientov vybraného oddelenia nemocnice v Žilinskom samosprávnom kraji. 

Materiál a metodika: Prieskum sme realizovali metódou dotazníka vlastnej 

proveniencie. Celkový súbor tvorilo 105 respondentov prijatých na lôžkovú časť Očného 

oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Zo súboru 105 bolo 57 (54 %) žien 

a 48 (46 %) mužov. Cieľom prieskumu bolo zistiť a analyzovať spokojnosť pacientov 

ošetrených v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a hospitalizovaných pacientov s 

ošetrovateľskou starostlivosťou a službami. Použili sme 5 - stupňovú Likertovu škálu 

(úroveň spokojnosti od 1-veľmi spokojný až 5-veľmi nespokojný). Štatistickú významnosť 

rozdielov medzi súbormi sme zisťovali použitím štatistického Mann- Whitney testu. 

Výsledky: V súbore 105 respondentov sme zistili celkovú priemernú spokojnosť 

(1,47), pričom hospitalizovaní pacienti boli rovnako spokojní (p>0,05) ako pacienti 

ošetrení v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Najvyššia spokojnosť pacientov 

bola so správaním sestier (1,12) a so zabezpečením pokoja, odpočinku na nemocničnej 

izbe (1,18). Najnižšiu spokojnosť pacienti vyjadrili s hygienou sociálnych zariadení (2,46) 

na oddelení. Vzájomné porovnanie spokojnosti pacientov s vybavením nemocničnej izby a 

miestnosti s hygienou sociálnych zariadení ukázalo, že pacienti boli spokojnejší (p<0,001) 

s vybavením izby a miestnosti (1,86) ako s hygienou sociálnych zariadení (2,46). Pacienti 

čakajúci na príjem dlhšie ako 30 min. boli nespokojnejší (p<0,001) ako pacienti prijatí na 

oddelenie do 30 min. Pacienti so stredoškolským vzdelaním uviedli vyššiu spokojnosť 

(p<0,001) ako vysokoškolsky vzdelaní pacienti. Z  hľadiska pohlavia a veku pacientov sa 

nepreukázala (p>0,05) rozdielna spokojnosť pacientov. 

Záver: Pacienti na lôžkovej časti Očného oddelenia nemocnice vyjadrili celkovo 

spokojnosť s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou a službami.  

Kľúčové slová: spokojnosť pacientov, zdravotnícke služby, očné oddelenie.  

 

Úvod 

V súčasnosti je kvalita veľmi často používaný pojem. Kvalita nepredstavuje len 

súbor metód, postupov a techník, ale je často vnímaná ako filozofia, ktorá úzko súvisí s 

organizačnou kultúrou. Ide o znaky a charakteristické vlastnosti produktu, či služieb, ktoré 

majú schopnosť uspokojovať potreby. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti hodnotíme 

kvalitu nielen z hľadiska nákupcu a poskytovateľa služieb, ale aj z hľadiska príjemcu 

služieb. Manažéri by sa mali zameriavať na kvalitu poskytovaných služieb a snažiť sa 

dosahovať konkurencieschopnosť daného zdravotníckeho zariadenia. Dominantnou úlohou 

v tomto špecifickom prostredí je orientácia na pacientov a  na ich  spokojnosť s úrovňou 

zdravotníckych  služieb (1, 2).  
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V príspevku sa venujeme monitorovaním spokojnosti pacientov s ošetrovateľskou 

starostlivosťou a službami poskytovanými na vybranom oddelení Fakultnej nemocnice s 

poliklinikou (FNsP) v Žilinskom samosprávnom kraji.  

 

Materiál a metodika 

V I. štvrťroku 2011 sme na lôžkovej časti Očného oddelenia FNsP v Žiline 

realizovali prieskum zameraný na zistenie spokojnosti hospitalizovaných pacientov a 

pacientov ošetrených v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) s ošetrovateľskou 

starostlivosťou a službami. Prieskum sa uskutočnil po písomnom súhlase Etickej komisie 

FNsP v Žiline. Pri výbere vzorky sme použili náhodný výber.  

Prieskumu sa zúčastnilo celkom 105 respondentov, z  toho bolo 60 (57 %)  

prijatých na ošetrovanie v rámci JZS a 45 (43 %) respondentov bolo hospitalizovaných. 

Z hodnoteného súboru 105 respondentov bolo 57 (54 %) žien a 48 (46 %) mužov. Zo 

súboru 60 pacientov ošetrovaných v rámci JZS bolo 32 (53 %) žien a 28 (47 %) mužov. Zo 

45 hospitalizovaných pacientov bolo 25 (56 %) žien a 20 (44 %) mužov  (Graf 1).  
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hospitalizovaní pacienti pacienti - jednodňová zdravotná 
starostlivosť
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Graf  1  Zastúpenie respondentov (v %) podľa pohlavia 

  

Zo súboru 105 respondentov malo 69 (66 %) pacientov stredoškolské vzdelanie, 

vysokoškolské vzdelanie uviedlo 26 (25 %) pacientov a základné vzdelanie 10 (9 %) 

pacientov. Zo 60 respondentov JZS malo 8 (13 %) základné vzdelanie, 34 (57 %) 

stredoškolské vzdelanie a 18 (30 %) respondenti uviedli vysokoškolské vzdelanie. Zo 

súboru 45 respondentov, ktorí boli hospitalizovaní na očnom oddelení mali 2 (4 %) 

základné vzdelanie, 35 (78 %) stredoškolské vzdelanie a  8 (18 %) vysokoškolské 

vzdelanie. Priemerný vek respondentov dosiahol 63 rokov, pričom priemerný vek 

pacientov JZS bol 67 rokov a hospitalizovaných pacientov 59 rokov.   

Na získanie údajov sme zvolili dotazník vlastnej proveniencie, ktorý sme 

pacientom predložili v písomnej forme. Dotazník bol dobrovoľný a anonymný. O 

náležitom spôsobe vyplňovania boli vopred pacienti oboznámení. Dotazník mal 14 otázok 

(13 uzatvorených a 1 otvorená otázka) zameraných na spokojnosť pacientov (indikátor 

kvality) s oboznámením sa o ich dennom režime na očnom oddelení, s ošetrovateľskou 

starostlivosťou, so správaním a s prístupom sestier, so zabezpečením intimity pri 

ošetrovateľských, liečebných a  diagnostických výkonoch, s  vybavením nemocničnej izby, 

resp. nemocničnej miestnosti, so zabezpečením odpočinku na izbe, s celkovým prostredím 

oddelenia, s hygienou a dostupnosťou sociálnych zariadení oddelenia, s rozpisom 

návštevných hodín, resp. s prístupnosťou návštev na oddelení.  
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Pacienti JZS mali možnosť občerstvenia a hospitalizovaní pacienti mali 

poskytovanú nemocničnú stravu. Zisťovali sme aj spokojnosť hospitalizovaných pacientov 

s dĺžkou čakania na pridelenie lôžka a spokojnosť pacientov JZS s čakaním na ich príjem 

na očné oddelenie. V otvorenej otázke dotazníka mali pacienti možnosť písomne sa 

vyjadriť, s čím boli najviac spokojní, príp. nespokojní na očnom oddelení nemocnice. Na 

zistenie spokojnosti pacientov sme použili 5 - stupňovú Likertovu škálu, kde úroveň 

spokojnosti bola stanovená od 1 = veľmi spokojný až 5 = veľmi nespokojný. Na oddelení 

sme osobne rozdali 120 dotazníkov, z toho 60 pacientom JZS a  60 hospitalizovaným 

pacientom. Celková priemerná návratnosť dotazníkov dosiahla 87,5 %, z  toho u pacientov 

JZS bola 100 % a  u hospitalizovaných pacientov sme zaznamenali 75 % - tnú návratnosť 

dotazníkov.  

Na spracovanie výsledkov prieskumu sme použili program MS Office Excel a 

štatistický program Graph Pad (USA). Získané údaje sme vyhodnocovali opisnou 

štatistikou. Použili sme aritmetický priemer a štandardnú odchýlku (SD). Štatistickú 

významnosť rozdielov medzi súbormi pacientov sme zisťovali použitím štatistického 

Mann- Whitney testu na hladinách významnosti  (0,05; 0,01; 0,001), pričom za štatisticky 

významnú bola považovaná hodnota p<0,05. Získané údaje sme štatisticky spracovali, 

vzájomne porovnali a prezentujeme ich formou tabuliek a grafov (Tab. 1-2, Graf 2).       

 

Výsledky  
Získané údaje sme spracovali v celkovom súbore 105 pacientov a  zaznamenali sme 

celkovú priemernú spokojnosť (1,47) pacientov prijatých na lôžkovú časť Očného 

oddelenia FNsP v Žiline. V súbore 45 hospitalizovaných pacientov bola celková priemerná 

spokojnosť 1,40  a v súbore 60 pacientov JZS spokojnosť dosiahla priemernú hodnotu 

1,52. Na základe odpovedí hospitalizovaných pacientov a pacientov JZS prijatých na 

lôžkovú časť očného oddelenia FNsP sme zistili najvyššiu spokojnosť pacientov so 

správaním, s prístupom sestier oddelenia (1,12) a so zabezpečením pokoja, odpočinku na 

nemocničnej izbe (1,18). Najnižšia spokojnosť pacientov (2,46) bola s hygienou sociálnych 

zariadení oddelenia (Tab. 1).  

 

  Tab. 1   Vyhodnotenie spokojnosti  pacientov na Očnom oddelení  FNsP  v Žiline 

 

Spokojnosť  pacientov  

na Očnom oddelení  FNsP v Žiline  

Hospitalizovaní 

pacienti 

Pacienti 

JZS 

Celkový 

priemer 

Oboznámenie o dennom režime pacientov   1,38 1,67 1,54 

Vybavenie  nemocničnej miestnosti a izby 2,02 1,73 1,86 

Celkové  prostredie očného oddelenia  

(svetlo, teplo, čistota)  

 

1,33 

 

1,27 

 

1,30 

Hygiena sociálnych zariadení oddelenia  2,11 2,72 2,46 

Dostupnosť sociálnych zariadení oddelenia 1,76 1,55 1,64 

Rozpis návštevných hodín na oddelení  1,09 1,48 1,31 

Zabezpečenie intimity pri ošetrovateľských, 

liečebných a diagnostických výkonoch 

 

1,13 

 

1,42 

 

1,30 

Zabezpečenie pokoja, odpočinku na izbe    1,13 1,22 1,18 

Správanie a prístup sestier k pacientovi   1,04 1,18 1,12 

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti  1,20 1,25 1,23 

Vysvetlenie o postupe pri ošetrovateľských 

výkonoch (pri predoperačných výkonoch)           

 

1,20 

 

1,23 

 

1,22 

Celkový priemer 1,40 1,52 1,47 
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Zistili sme, že hospitalizovaní pacienti boli rovnako spokojní (p>0,05) ako pacienti 

JZS s  ošetrovateľskou starostlivosťou a so službami poskytovanými na lôžkovej časti 

očného oddelenia nemocnice. Muži boli rovnako spokojní (p>0,05) ako ženy a pacienti vo 

veku 18-50 rokov uviedli rovnakú spokojnosť (p>0,05) ako pacienti nad 50 rokov.  

Z  hľadiska vzdelania sa ukázalo, pacienti so stredoškolským vzdelaním vyjadrili 

vyššiu spokojnosť (p<0,001) ako pacienti s vysokoškolským vzdelaním. Počas pobytu na 

oddelení mali pacienti JZS možnosť občerstvenia a hospitalizovaní pacienti mali 

poskytovanú nemocničnú stravu. Ukázalo sa, že pacienti JZS vyjadrili vyššiu spokojnosť 

(p<0,001) s poskytnutím teplých nápojov (1,15) ako hospitalizovaní pacienti s množstvom 

stravy, ktorej súčasťou boli aj teplé nápoje (2,04). Pacienti čakajúci na príjem a na 

pridelenie lôžka dlhšie ako 30 minút boli nespokojnejší (p<0,001) ako pacienti, ktorí čakali 

do 30 minút (Tab. 2). 

 

  Tab. 2  Vyhodnotenie spokojnosti pacientov - čakanie na príjem a na pridelenie lôžka 

 

Spokojnosť pacientov  

na Očnom oddelení  FNsP  

Dĺžka čakania  pacientov Celkový priemer 

0-30 minút viac ako 30 minút  

Priemer 1,35 1,56 1,47 

SD 0,83 0,98 0,92 

 

Celkové porovnanie spokojnosti pacientov s vybavením nemocničnej izby u 

hospitalizovaných pacientov a  miestnosti u pacientov JZS s hygienou sociálnych zariadení 

očného oddelenia ukázalo, že pacienti boli spokojnejší (p<0,001) s vybavením izby a 

miestnosti (1,86) ako s hygienou sociálnych zariadení (2,46) na oddelení (Graf 2).   

1

2

3

4

5

vybavenie nemocničnej izby,

resp. miestnosti

hygiena sociálnych zariadení

****

 

Graf  2   Celkové porovnanie spokojnosti pacientov  s vybavením nemocničnej izby,  

               miestnosti s hygienou sociálnych zariadení oddelenia 

 

Pacienti využili možnosť písomne vyjadriť spokojnosť, príp. nespokojnosť a 

pozitívne sa vyjadrovali najmä k správaniu sestier očného oddelenia k pacientom ako aj k 

možnosti poskytovania teplých nápojov (káva, čaj) u pacientov JZS. Naopak, negatívne sa 

niektorí pacienti vyjadrovali k hygiene a dostupnosti sociálnych zariadení na oddelení 

(opotrebované hygienické zariadenia - nevyhnutná potreba ich stavebných úprav), ako aj  k 
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vybaveniu nemocničnej izby (vyležané matrace, nedostatočné osvetlenie izby ako napr. 

nedostatok nemocničných lámp). 

 

Diskusia  

Človek je jedinečná bytosť a  kvalitu služieb vníma rôzne. Vnímanie kvality 

poskytovaných služieb u  každého pacienta je ovplyvnené vekom, pohlavím, vzdelaním, 

očakávaniami i predchádzajúcimi skúsenosťami. Kvalita je závislá aj od kvalifikovaného 

personálu, efektívneho manažmentu i od finančných prostriedkov. Kvalita sa stala 

neodmysliteľnou súčasťou i moderného ošetrovateľstva. Spokojnosť pacienta sa definuje 

ako indikátor kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a predstavuje 

vnímanú úroveň, do akej miery sa splnili požiadavky pacientov (3, 4). 

Náš príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou monitorovania spokojnosti 

pacientov prijatých na lôžkovú časť Očného oddelenia FNsP v Žiline. Ošetrovateľská 

starostlivosť a hodnotenie úrovne kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti na 

Očnom oddelení FNsP v  Žiline predstavuje významnú zložku starostlivosti o pacientov a 

stáva sa základom pre sestry oddelenia (5). Hospitalizovaným pacientom a pacientom JZS 

je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť v rovnakých priestoroch a rovnakým 

pracovným tímom sestier očného oddelenia nemocnice. Návratnosť dotazníkov bola 

vysoká, čo svedčí aj o veľkom záujme zo strany oslovených pacientov. Naše zistenia   

preukázali, že pacienti celkovo vyjadrili spokojnosť s ošetrovateľskou starostlivosťou a 

službami poskytovanými na očnom oddelení nemocnice. Hospitalizovaní pacienti boli 

rovnako spokojní ako pacienti ošetrovaní v rámci JZS. Pacienti boli najviac spokojní so 

správaním sestier oddelenia a so zabezpečením pokoja, odpočinku na nemocničnej izbe. 

Nižšia spokojnosť pacientov sa zistila s vybavením nemocničnej miestnosti, resp. 

nemocničnej izby. Z písomných odpovedí pacientov sme zistili, že nižšiu spokojnosť 

hospitalizovaných pacientov s vybavením izby ovplyvnili nevyhovujúce a  vyležané 

matrace a nedostatočné osvetlenie na nemocničných izbách. Najnižšiu spokojnosť vyjadrili 

pacienti s hygienou sociálnych zariadení (kúpeľňa, toalety). Uvedenú skutočnosť 

potvrdzujú aj písomné vyjadrenia pacientov, ktorí uviedli nespokojnosť so sociálnymi 

zariadeniami (nevyhovujúce, staré, chladné a nevyhnutná je rekonštrukcia, príp. 

modernizácia). Počas pobytu pacientov na očnom oddelení mali pacienti JZS možnosť 

poskytnutia teplých nápojov a hospitalizovaní pacienti mali poskytovanú nemocničnú 

stravu. Potvrdilo sa, že pacienti JZS vyjadrili vyššiu spokojnosť (1,15) s poskytnutím 

teplých nápojov (káva, čaj) ako hospitalizovaní pacienti s  množstvom stravy, ktorej 

súčasťou boli aj teplé nápoje (2,04). Uvedené oblasti spokojnosti pacientov a ich následné 

riešenia súvisia s často diskutovanými témami súvisiacimi s  možnosťami viac zdrojového 

finančného zabezpečenia nemocnice. Priemerný vek pacientov dosiahol 63 rokov, pričom 

vekovo staršiu skupinu respondentov tvorili pacienti JZS. Je to z  toho dôvodu, že 

títo  pacienti sú operovaní na šedý zákal, ktorý sa vyskytuje prevažne vo vyššom veku. 

Nižší vek hospitalizovaných pacientov vysvetľuje skutočnosť, že ide o ľudí so zápalmi, 

úrazmi, s vysokým očným tlakom, príp. rôznymi získanými zmenami v štruktúrach oka 

(výskyt zvyčajne u ľudí nižších vekových kategórii). Zistili sme, že muži vyjadrili rovnakú 

spokojnosť ako ženy a  pacienti vo veku 18-49 rokov boli rovnako spokojní ako pacienti 

nad 50 rokov. Z hľadiska vzdelania pacienti so stredoškolským vzdelaním vyjadrili vyššiu 

spokojnosť ako vysokoškolsky vzdelaní pacienti. Ďalej sme zistili, že pacienti čakajúci  na  

pridelenie lôžka, resp. príjem na očné oddelenie dlhšie ako 30 minút boli nespokojnejší ako 

pacienti, ktorých doba čakania bola do 30 minút. 

Môžeme konštatovať, že výsledky nášho prieskumu sa čiastočne zhodujú s 

výsledkami iných dotazníkových štúdií. V českobudějovickej nemocnici vyjadrili pacienti 

najvyššiu spokojnosť s  úrovňou ošetrovateľskej starostlivosti, so správaním a  s prístupom 
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sestier a s  čistotou. Zároveň pacienti najnižšie hodnotili kvalitu stravy (6). Prieskum vo 

vybraných nemocniciach Trenčianskeho samosprávneho kraja ukázal, že hospitalizovaní 

pacienti boli najviac spokojní s úrovňou ošetrovateľskej starostlivosti a  so zdravotnou 

starostlivosťou poskytovanou lekármi. Najmenej boli pacienti spokojní s  nemocničnou 

stravou. Nespokojní boli najmä pacienti vo veku od 18-35 rokov, pričom muži boli 

spokojnejší ako ženy (7). 

Očné oddelenie FNsP v Žiline je držiteľom Európskeho certifikátu kvality operácie 

sivého zákalu. V bývalom Československu patrili k jedným z  prvých, ktorí začali robiť 

implantáciu umelých vnútroočných šošoviek. Očné oddelenie má vysokokvalifikovaní tím 

odborníkov, ktorí majú k dispozícií jedno z najlepších materiálno-technických vybavení, 

ktoré vo svete existujú (5). Personál daného oddelenia v zdravotníckej praxi uplatňuje 

zásady manažérstva kvality, zameriava sa na pacientov a preto prevažnú väčšinu operácií 

realizuje v rámci JZS.  

 

Záver 

V máji 2010 získala FNsP v Žiline akreditáciu, ktorá zaväzuje všetky jej oddelenia 

poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a služby v  súlade s požiadavkami normy ISO 

9001:2008. Naše nálezy potvrdzujú, že pacienti prijatí na lôžkovú časť oddelenia vyjadrili 

spokojnosť s ošetrovateľskou starostlivosťou a  službami poskytovanými na Očnom 

oddelení FNsP v Žiline. Nižšie hodnotené oblasti spokojnosti pacientov a ich následné 

riešenia súvisia s často diskutovanými témami o možnostiach viac zdrojového finančného 

zabezpečenia oddelenia nemocnice.   
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PESTICÍDY V PRACOVNOM A V  ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 
 

F. Jaroš 

Ambulancia pracovného lekárstva. Trenčín 

Abstrakt 

Úvod: Konkrétne údaje o výskyte všetkých profesionálnych, náhodných aj 

samovražedných otráv s prihliadnutím na príčiny, druh jedu, pohlavie a prognózu sú 

základným  predpokladom všetkých opatrení pre manažment otráv a východiskom ďalších 

klinických štúdií.  

Materiál a metodika: Autor analyzoval incidenciu uvedených otráv na Považí 

v Západoslovenskom kraji - v okrese Trenčín a Nové Mesto nad Váhom - kde žije         

180. 000 obyvateľov. Dlhodobo, od r. 1952 do r. 2011 (60 rokov), sledoval otravy (vrátane 

otráv hubami) u 9220  pacientov. Otravy hubami sa vyskytli v 1212 prípadoch (13,15 %). 

V predloženej práci autor vykonal rozbor ostatných 8008 otráv. 

Výsledky: Z uvedených 8008 otráv bolo 4435 ( 55, 38 % ) mužov. Etiologicky sa 

profesionálne otravy vyskytli u 54 (0, 64 %), samovražedné otravy u 2307 (28, 

81%)  a u 5647 (70, 52%) išlo o náhodné otravy. Otravy pesticídmi sa vyskytli u 107 (1, 34 

%) pacientov, z ktorých exitovalo 10 (9,25 %) pacientov. Autor podrobne analyzoval 

jednotlivé skupiny otráv najmä otravy pesticídmi. Získaný súbor otráv porovnával 

s incidenciou, etiológiou a prognózou otráv na Slovensku a v iných  štátov sveta. 

Informoval, že pesticídy môžu vyvolávať nielen akútne  a chronické otravy 

u poľnohospodárov, ale  aj   poškodenia zdravia, vrátane akútnych otráv,  u ostatnej 

populácie. Informoval o zvýšených hladinách pesticídov v krvi u občanov hoci nepracovali 

s pesticídmi a rozoberal príčiny tohto javu. 

Závery: Pesticídy v pracovnom i životnom prostredí na Slovensku sú stále závažnými 

problémom zdravotníctva, vyžadujú si sústredenú pozornosť celej spoločnosti. 

 

Kľúčové slová: pesticídy, výskyt otráv,  profesionálne  intoxikácie, náhodné otravy, 

smrteľné otravy,  samovraždy, rozbor,  neprofesionálna  expozícia, obyvateľstvo 

 

Úvod 

  Incidencia a prevalencia profesionálnych otráv je známa, pretože profesionálne 

otravy podliehajú povinnému hláseniu. Chceli sme  poznať incidenciu a prevalenciu 

všetkých otráv, nielen profesionálnych ale aj neprofesionálnych, samovražedných ako aj 

náhodných, vrátane pesticíd. Chceli sme poznať príčiny otráv, ktorými jedmi a ako často sa 

otravy vyskytujú, ako aj prognózu otráv v závislosti od druhu požitého jedu. Cieľom bolo 

získané výsledky otráv pesticídmi na Považí  analyzovať s prihliadnutím k situácii na 

Slovensku, v Európskej únii ako aj k iným krajinám sveta. 

 

Súbor a metodika 
 Incidenciu a prevalenciu otráv sme sumarizovali od r. 1952 do roku 2011 (60 

rokov) na Považí - v okrese Trenčín a v okrese Nové Mesto nad Váhom  na západnom 

Slovensku - u dospelej populácie z  ambulantných kníh 

aj z chorobopisov  hospitalizovaných  pacientov, zo zdravotnej dokumentácie získanej  

z  ambulancií a oddelení NsP v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom a v Trenčianskych 

Tepliciach. Nami získaný súbor bol porovnávaný  so súbormi na Slovensku, a v  iných 

štátoch. 

  



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

140 
 

Výsledky 
 Za ostatných 60 rokov sa  vyskytlo na Považí u dospelej populácie 9220 pacientov 

s rôznymi otravami, vrátane otráv hubami. Otrávených hubami  bolo  1212 pacientov  

(13,5%), referovali sme o nich  podrobnejšie na inom mieste (7). V predloženej štúdii  

uvádzame rozbor ostatných 8008 otráv. 

 Z 9220  otráv sa najčastejšie sa vyskytli  otravy alkoholom – 2957 prípadov  (32, 07 

%), nasledovali otravy liekmi - 2713 (29,43 %),  hubami - 1212  prípadov  (13,15%), 

chemickými látkami 1102 (11, 95 %) a inými, alebo neznámymi jedmi  1236 (13,41 %).   

 Neustále dochádza k vzostupu otráv. V r. 1952 sa vyskytlo 23 otráv za rok, v r.2011 

až 531 otráv okrem otráv hubami - obr. 1. 
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Obr. 1 Počet otráv u dospelých v regióne Považia s rozdelením na hlavné príčiny                

 v jednotlivých rokoch  1952 -2011.  

Na všetky otravy za 60 r. vrátane húb, zomrelo 64 pacientov (0, 69%). 

Podľa príčiny otráv  boli  z počtu 8008 otrávených najčastejšími  náhodné otravy-  5.647 

prípadov (70,52%), nasledovali samovražedné otravy -  2.307 otrávených osôb (28,81%) 

a  profesionálne otravy s počtom 54 (0,67%).  

Otravy pesticídmi 

 Otravy pesticídmi sa vyskytli u 107 (1,16%) pacientov. Najčastejšie boli náhodné 

otravy u 53 pac (49,53%), z toho  per os v 16 prípadoch (14,95%), pri prácach na vlastnom 

pozemku u záhradkárov a chatárov bolo  otrávených  37 osôb (34,58%), nasledovali  

samovražedné otravy pesticídmi  u 41 (38,32%) pacientov, napokon profesionálne otravy 

u 13  pracovníkov (2,15 %) – tab. 1. 

 

Tab.1 Rozbor otráv pesticídmi u dospelých na Považí v rr. 1952 -2011 po rozdelení na   

 podskupiny TS (= tentamen suicidii ), náhodné otravy, profesionálne otravy 

 

N Á H O D N É 

OBDOBIE POHLAVIE PER OS  PRI PRÁCI

  1952 - n % n % n % n % n %

2011
MUŽI 20 18,69 14 13,08 30 28,04 11 10,28 75 70,09

ŽENY 21 19,63 2 1,87 7 6,54 2 1,87 32 29,91

SPOLU 41 38,32 16 14,95 37 34,58 13 12,15 107 100,00

TS PROFESIONÁLNE SPOLU
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 Zo 107  otráv pesticídmi bola úmrtnosť   9,35%, z toho  úmrtnosť na otravu 

insekticídmi bola 6,17 %, rodenticídmi  8,33 %, fungicídami 12,50%, herbicídami 50%, 

z toho otrava paraquatom 100 % - tab. 2. 

 

Tab. 2. Otravy pesticídmi u dospelých na Považí v rr. 1952 - 2011 vrátane smrteľných 

prípadov  po rozdelení na poskupiny a jednotlivé druhy jedov 

 
 

 Porovnanie so situáciou  otráv pesticídmi  mimo SR  
 Počet otráv (úmrtí) pesticídmi  za  rok v rôznych regiónoch  sveta dokumentoval r. 

2012  podrobnejšie Lauman (9). Venoval  pozornosť aj výskytu samovražednych, náhodné 

a profesionálnych otráv, hlavne častosti  otráv u poľnohospodárov, kde boli často príčinou 

intoxikácií  pesticídy.  

 Hladiny pesticídov v krvi u občanov na Slovensku a v EU  uvádzané Langerom 

a spol.  r. 2012 (10)  sú na tab. 3.   

 

 

JED

Spolu Skup

% % 

 INSEKTICÍDY  DDT 5 4,67 1 20,00

 FENOFORM 1 0,93

 NAFTALÉN 1 0,93

 POKSÍN 1 0,93 1 100,00

 SOLDEP                    x 20 18,69 1 5,00

 METATION                x 11 10,28

 PHOSDRÍN               x 7 6,54

 BIRLAN                     x 2 1,87

 FOSFOTHION          x 2 1,87

 ARAFOSFOTHION  x 1 0,93

 OLEOKARITON       x 1 0,93

METOMIL 1 0,93

 DECIS 1 0,93

 INÉ 27 25,23 2 7,40

81 75,70  SPOLU 81 75,70 5 6,17 6,17

 RODENTICÍDY  TALIUM 8 7,48 1 12,50

 NERATOX 3 2,80

 ZINKOFOSFID 1 0,93

12 11,21  SPOLU 12 11,21 1 8,33 8,33

 FUNGICÍDY  SKALICA MODRÁ 4 3,74 1 25,00

BRAVO 1 0,93

 POLBARIT 1 0,93

 CARATHANE 1 0,93

 FUNDAZOL 1 0,93

8 7,48  SPOLU 8 7,48 1 12,50 12,5

 HERBICÍDY  GRAMOXON 2 1,87 2 100,00

 REGLON 1 0,93

 ARBOLOR 2 1,87

 LASSO 1 0,93 1 100,00

6 5,61  SPOLU 6 5,61 3 50,00 50,00

 SPOLU 107 100 107 100 10 9,35

Poznámka : x  = OFI

  SPOLU EXITUS

nSKUPINA

n n%%
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Tab. 3   Hladina pesticídov v krvi u občanov na Slovensku a v EÚ(Langer a spol. 2012)  

 

PCB DDE HCB  

200 - 1 500 200 -1 500 200 -1 500 USA, ITA, JAP, ŠVE, FIN 

1 000 - 2 000 6 060 5 380 Bratislava, Nitra, Myjava, Veľký Krtíš 

3 000 15% 7 000 5,31% 5 000 1,41 % Michalovce, Svidník, Stropkov 

7 000 4%    

10 000 - 100 000 2,7% 
   

n = 2500 

PCB = Polychlórované bifenyly  
DDE = dichlórdifenyl – dichlóretylén  
HCB = Hexachlórbenzén  

Hladinu PCB považovali za marker prítomnosti DDE a HCH  

 

 

Množstvo a hladiny pesticídov najmenej v 5 vzorkách  ovocia a zeleniny zo Slovenska, 

Maďarska, Bulharska a Holandska  sú na tab. 4. 

 

Tab. 4 Reziduá pesticídov  v potravinách (s minimálne 5 vzorkami pri monitoringu; 

Vyhodnotenie potravín podľa správy o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách v r. 

2007  (Lešinský, 11).                                                  

p.č. Najhoršie  Počet 
vzoriek 

  aspoň 1  

pesticíd 

%   nad MRL 
 2 p. a 
viac 

% 

1 mandarínky 6 6 100 0 6 100 

2 ananás 8 8 100 0 6 75 

3 mango 11 10 91 0 3 27 

4 pomaranče 36 30 83 1 22 61 

5 citróny 32 25 78 2 18 56 

6 grapefruit 7 5 71 0 2 29 

7 banány 21 15 71 0 1 5 

8 hrušky 36 25 69 1 20 56 

9 broskyne 40 26 65 2 16 40 

10 hrozno 48 30 63 1 20 42 

11 jahody 29 17 59 0 13 45 

12 mrkva 16 9 56 1 4 25 
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13 huby 
pestované 

9 5 56 1 0 0 

14 jablká 51 26 51 0 9 18 

15 kiwi 10 5 50 0 0 0 

16 zel. fazuľka 15 6 40 1 2 13 

17 marhule 17 6 35 2 3 18 

18 rajčiny 34 11 32 2 5 15 

19 paprika 34 7 21 1 6 18 

 
 

p.č. Najlepšie: Počet 
vzoriek 

aspoň 1 
pesticíd 

% nad MRL 2p . a 
viac 

% 

1 hláv. 
kapusta 

13 0 0 0 0 0 

2 kaleráb 11 0 0 0 0 0 

3 karfiol 10 0 0 0 0 0 

4 melón 
vodový 

8 0 0 0 0 0 

5 pór 6 0 0 0 0 0 

6 hrášok 5 0 0 0 0 0 

7 zemiaky 34 3 9 0 0 0 

 

Diskusia   

 Pesticídy - chemické látky proti rastlinným a živočíšnym škodcom 

v poľnohospodárstve - sa začali používať od r. 1940. Odvtedy znečisťujú životné 

prostredie - kontaminujú nielen   vodu, pôdu, vzduch ale aj potraviny. Môžu poškodiť 

nielen rastlinných a živočíšnych škodcov a nie sú indiferentnými ani pre človeka.  

 V EÚ sa používa  viac ako 200.000 ton pesticídov za rok. V r. 2005 až 2010 došlo 

k stúpnutiu predaja pesticídov od 31 miliárd do 38 miliárd dolárov. Výroba a použitie 

pesticídov od r. 1950 sa zvýšila o 50 krát (9) .Vo svete sa nachádza okolo 400 vysoko 

nebezpečných pesticídov. Pesticídy sa vyrábajú najmä v Nemecku a v Číne. V rozvojových 

krajinách  až 30% pesticídov nie je pre zdravie človeka bezpečnými. Napr. v Nemecku sa 

používa 17%  pesticídov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné kritéria a v r. 2010 sa 38,9% 

používalo nelegálne (9). 

 Otrava  pesticídmi  môže byť perorálna, inhalačná ale aj perkutánna (5,7,8). V r. 

1978 sme ako prví vo svete publikovali prípad perkutánnej otravy Gramoxonom, ktorá  

bola diagnostikovaná  na Slovensku. Publikáciu sme poslali do Anglicka preto, že 

v Anglicku začali vyrábať Gramoxon od r.1953 a v r. 1978 už túto chemickú látku vyvážali 

do 110 štátov sveta, pričom bola označená  len ako chemická látka a my sme navrhli, aby 

bola označená nielen ako jed, ale ako zvlášť nebezpečný jed. 

 Pesticídy nie sú indiferentné chemické látky. Z 250 aktívnych pesticídov, 

skúmaných Európskym úradom pre potravinovú bezpečnosť EFSA (European  Food 

Safety  Autority), ktoré sa používajú v Európskej únii, je len 92 pesticídov  (36,8%), 
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bezpečných pre zdravie, ostatných  158 (63%) predstavuje  potenciálne riziko pre zdravie 

spotrebiteľa. 

 Toxický účinok  pesticídov spočíva v tom, že sú nielen indiferentné chemické látky, 

ale mnohé z nich sú jedy a aj zvlášť nebezpečné jedy, ktoré môžu vyvolať  akútnu  alebo 

chronickú,  latentne prebiehajúcu otravu,  ktorá sa prejavuje  nefrotoxickým, 

hepatotoxickým, hematotoxickým  a neurotoxickým obrazom. Chronický účinok 

pesticídov na zdravie človeka je klinicky mnohoraký, môže byť toxický, karcinogénny, 

mutagénny, teratogénny,   imunotoxický, negatívne reprodukčný a i.  

 Dlhodobá expozícia aj nízkym dávkam pesticídov môže viesť k chronickým 

ochoreniam, k chronickej otrave ale aj iným poškodeniam zdravia nielen 

u poľnohospodárov. Po konzumácii potravín, kontaminovaných pesticídmi (9),  sa napr. 

v Nigérii v r. 2008 otrávilo 120 študentov, ktorí jedli fazuľu, kontaminovanú Lindanom 

(9). WHO  v r. 1999 informovala, že po vstrebaní pesticídov do organizmu vznikajú  

každoročne špecifické chronické ochorenia   u 735.000 občanov a nešpecifické chronické 

ochorenia  vrátane aj  rakoviny u 37.000 občanov (13). 

 Pesticídy poškodzujú nervový systém človeka, vedú k disrupcii kognitívnych  

a psychomotorických funkcií, k depresii, k vzniku Parkinsonovej choroby (9). Pesticídy 

DDT (dichlórdifenyldichlóretylén)  a jeho metabolity DDE (dichlórdifenyltrichlóretylén) 

i DDD (dichlórdifenyldichlóretán) ako aj HCB sú  podľa Medzinárodnej agentúry pre 

výskum rakoviny (IARC) registrované ako pravdepodobné humánne karcinogény. 

Nádormi, ktoré by pravdepodobne mohla zapríčiniť chronická expozícia niektorým 

pesticídom,  sú akútna lymfoblastová leukémia, Ewingov sarkóm, neuroblastóm, nádory 

mozgu, non - Hodgkinov lymfóm, Wilmsov nádor, Ca prostaty, sarkóm mäkkých tkanív, 

ca obličiek. Niektorí autori (9, 12) udávajú, že pesticídy vedú ku  zvýšenému výskytu  aj 

ďalších nádorov -  rakovine  pankreasu, pľúc, vaječníkov, prsníkov, semenníkov, pečene, 

čriev. 

  Európska sieť mimovládnych organizácii  PAN – EUROPE  urobila  monitoring  

vybraných potravín na rezíduá pesticídov zo 4 krajín EÚ z Bulharska, Maďarska, 

Holandska a Slovenska, pričom ich analyzovali  v akreditovaných laboratóriách .Viac ako 

40% (42,1%)  potravín rastlinného pôvodu obsahovalo rezíduá pesticídov ( s rozptylom od 

0 do 100%). Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) vo Zvolene, občianske 

združenie, ktorého predsedom je Ing. Daniel Lešinský, s odvolaním sa na monitoring 

Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, založené  v r. 2005 s cieľom 

presadzovať ochranu životného prostredia, rozvoj trvalo udržateľného  života a zdravia 

ľudí  20.7. 2009 uviedlo: ,,Podľa oficiálnych údajov Európskeho úradu pre 

bezpečnosť potravín EFSA, ktoré boli zverejnené začiatkom  júla 2009 dosiahlo 

Slovensko európsky rekord vo výskyte rezíduí pesticídov v potravinách. CEPTA  

žiada kompetentné orgány v SR, aby prijali bezodkladné opatrenia“(11). 

 Až 6,5% sledovaných potravín obsahovalo viacej druhov pesticídov,  zväčša od 3 

do 13 druhov.  Až 5,1% analyzovaných vzoriek potravín obsahovalo rezíduá pesticídov 

presahujúce zdravotnícke limity (MRLs – Maximal Risk Levels -  maximálny limit 

rezíduí) – nariadenie (ES) č. 396 / 2005 - o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov 

v potravinách alebo krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu. Jedna vzorka šalátu 

(Buharsko) obsahovala  metyl - Thiophanat (mutagénny pesticíd) so 60 násobným 

prekročením limitov  MRLs  platných  v Európskej únii. 

 Svetový fond ochrany prírody (WWF ) analyzoval vzorky krvi rôznych generácií 

a vzorky rôznych potravín a testoval ich na viacero chemikálií, vrátane organofosforových 

pesticídov. Hoci sú zakázané (niektoré z ich  4 desaťročia !), stále sú prítomné v krvi 

i v potravinách, ako napr. chlórované insekticídy (DDT), ktoré v USA zakázali vyrábať od 

r.1972  a na Slovensku od r.1973. Používanie POPs pesticídov bolo  v SR zakázané v 80-
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tych, resp. 90 -tych rokoch (DDT – 1973, HCB -1974, aldrin – 1979, endrin a toxafén -

1984, heptachlór – 1989), ich  rezíduá sa nachádzajú stále v jednotlivých zložkách 

životného prostredia, v potravinách, v krmivách a rovnako v živočíšnych  aj  v ľudských 

tkanivách. Zo zistených výsledkov je zrejmé, že napriek viac ako  40 ročnému zákazu 

používania DDT, je možné ešte stále dokázať prítomnosť DDT v životnom prostredí, spolu 

s jeho degradačnými produktmi  DDE a DDD.  

             Nemecký spolkový úrad pre  ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť potravín               

(Bundesamt für  Verbraucherschutz und  Lebensmittelsicherheit ) uverejnil výročnú správu 

o nežiaducich látkach v potravinách, ktoré prestavujú zdravotné riziko. V správe sa píše, že 

pesticídy sa vyskytujú vo všetkých potravinách rastlinného pôvodu na celom svete, vo 

vodách podzemných, povrchových i v pitnej vode. Pesticídmi kontaminované potraviny 

predstavujú  riziko chronických ochorení a nepriaznivé účinky na zdravie (9). Dve 

percentá všetkých potravín rastlinného pôvodu v Nemecku, v jedenástich  vzorkách  

ananásu, paradajok, broskýň, nektáriniek, hlávkového šalátu  obsahovalo nadmerne 

množstvo pesticídov, dostatočne vysoké hodnoty, pre akútne zdravotné riziko. 

V rozvojových krajinách je riziko vzniku akútnych otráv ešte väčšie, ako v priemyselných 

krajinách. 

   Návrh rámcovej smernice o pesticídoch v  r. 2007 žiadal členské štáty, aby  

znižovali použitie pesticídov   o 25 % v nasledujúcich  piatich rokoch a až o 50 % v ďalšej 

dekáde. V protiklade k tomu Volker Koch – Achelpöhler - generálny riaditeľ Nemeckej 

asociácie ochrany rastlín namietal, že ak by sa znížilo používanie pesticíd o 75%, došlo by 

k zníženiu produkcie  poľnohospodárskych plodín o  40%,  k zníženiu príjmov  

u europských farmárov o 10 miliárd Euro a k značnému poklesu pracovných miest, pretože  

priemyselná výroba súvisiaca s pesticídmi vytvára 26.000 pracovných miest. 

WHO odhaduje, že  každoročne  vzniká 2,000.000 samovražedných otráv 

pesticídmi. Samovražedné otravy  pesticídmi sa vyskytujú  v 31%, pričom v Európe v 4%,  

v oblasti Pacifiku v 50 %, v Ázií v 91%.  Je to preto, že pesticídy – OFI, herbicídy, vrátane 

paraquatu - sú tam dostupnejšie (9). Hyo – Wook a spol. (3), ktorí pracujú  na Internej 

klinike univerzitnej nemocnice v Cheonane v Kórejskej republike  za 3 roky od januára 

2006 do decembra 2008 liečili hemoperfúziou 803 pacientov, z toho bolo 749 otrávených 

pesticídmi a 54 liekmi. Z herbicídov  bolo 493 pacientov otrávených paraquatom. 

Exitovalo až 44,40% otrávených. Každý rok sa otrávi  paraquatom 2000 ľudí, z nich 60 – 

70 %  zomiera (9).   

Nedávna štúdia  PAN international  (2012) predpokladá, že v súčasnej dobe 

z celkového počtu poľnohospodárov 1,3 miliardy  poľnohospodárskych pracovníkov vo 

svete, ktorí pracujú s pesticídmi  vznikne u  41 miliónov  osôb  tohto odvetvia otrava 

pesticídmi (9).  WHO uvádza, že viac ako 7, 400. 000 občanov  vo svete zomiera ročne 

následkom otráv chemickými látkami (9). 

Počet otráv i úmrtí na pesticídy vo svete sa nedá presne určiť, dá sa len 

predpokladať. Je to preto, že otravy ani úmrtia v jednotlivých krajinách   sa neevidujú, 

nepodliehajú povinnému hláseniu, a ak, tak len profesionálne otravy a len v niektorých 

krajinách. V Nemecku sa hlásia  otravy pesticídmi  len  od r. 1990 na Spolkový ústav pre   

hodnotenie  rizík (Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). BfR dostáva správy 

z toxikologického informačného centra (TIC)-  GIZ - Giftinformationszentren). Z GIZ - 

TIC pri  Klinike pracovného lekárstva a toxikológie sa hlásia podľa informácií len 

najťažšie prípady (9).V rozvojových krajinách sú zaregistrované len najťažšie otravy, čo 

reprezentuje len zlomok z celkového počtu otráv. Náhodné otravy prebiehajú spravidla 

ľahšie, ako samovražedné. Samovražedných otráv pesticídmi je viac, ako náhodných, 

najmä v rozvojových krajinách. V južnej Afrike len 2% postrekovačov nosí osobné 

ochranné pracovné pomôcky (OOPP) a Burkne Faso iba 1% (9 ).  
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 Cagáňová a spol. (3) v retrospektívnej analýze všetkých konzultácií s Národným  

toxikologickým informačným  centrom (NTIC) v Bratislave v  období  v rokoch 1994 - 

2010 konštatovali, že za toto obdobie sa na Slovensku vyskytlo 33 222 akútnych 

intoxikácií, z čoho 3 620 otráv (10,9%) bolo zapríčinených pesticídmi. Súdia, že otravy 

pesticídmi sú v SR častejšie, ako  v ostatných štátoch Európskej  únie a preto  odporúčajú 

zvážiť zmeny v legislatíve týkajúce sa zákazu používania vysokotoxických pesticídov 

a odporučujú sprísniť opatrenia pri manipulácii s pesticídmi (3). 

 Významným  faktorom znečistenia životného prostredia toxickými pesticídmi bolo  

ich neobmedzené používanie v poľnohospodárstve, ktoré sa týkalo celého Slovenska. Na 

východnom Slovensku  navyše vznikla kontaminácia  životného prostredia 

a potravinového reťazca následkom vypúšťania toxických chemikálií priamo do riek 

Laborec a Topľa zo závodov Chemlón Humenné, Bukóza Vranov a Chemko Strážské (kde 

sa v rokoch 1955 – 1984 vyrobilo celkom 22.000 ton polychlórovaných bifenylov (PCB),  

používaných aj k u výrobe pesticídnych  prípravkov. Napriek zastaveniu výroby PCB 

(roku 1984) sú v bahnitom sedimente Strážskeho potoka doteraz desiatky ton PCB a tie sa 

naďalej uvoľňujú do Laborca a Zemplínskej Šíravy. Obsah  PCB v dnovom sedimente 

Šíravy je asi 1000 krát vyšší ako v neďalekej Domaši a ryby v nej ulovené obsahujú také 

vysoké hladiny PCB, že je zakázané ich konzumovať.  

 Hladina pesticídov v sére DDE (Dichlórdifenyl– dichlóretylén) i HCB 

(Hexachlórbenzén) v USA, Taliansku, Japonsku, Švédsku i Fínsku sa pohybuje od 200 – 

1500 ng /g lipidov séra,  na Slovensku - v Bratislave, v Nitre, na Myjave a vo Veľkom 

Krtíši   je DDE  6060 ng /g  lipidov lipidov séra.  Hladina HCB bola na Východnom 

Slovensku, v  Michalovciach, Svidníku a v Stropkove 5380 ng /g, DDE  7000 ng/g a HCB 

5000 ng /g lipidov séra. Preto Langer a spol.(10) v r. 2012 napísali:,, Z toho vyplýva, že 

hladiny PCB sú na východnom Slovensku najvyššie doteraz zistené vo svete, to isté 

platí aj o hladinách DDE a HCB,  ktoré však boli  veľmi vysoké na celom území 

Slovenska“.  Langer a spol.(10), ktorí vyšetrili 2500 osôb východného Slovenska, zistili, 

že pesticídy vedú k vzostupu niektorých nádorových markerov, k vzniku porúch žliaz 

s vnútornou sekréciou - štítnej žľazy, semenníkov,  ku vzniku autoimunných  a alergických 

ochorení, k poruchám sluchového aparátu, k poruchám chrupu, k vzniku metabolického 

syndrómu (metabolický disruptor) a k poruchám  expresie génov. Porucha expresie génov 

sa manifestovala vývojovými, zápalovými a kardiovaskulárnymi chorobami. Langer a spol. 

(10) píšu:„ Znečistenie životného prostredia prvou generáciou  perzistentných disruptorov naďalej 

pretrváva a ani nové generácie nie sú bez toxických účinkov.“ 
 Z uvedeného vyplýva, že otravám pesticídmi je potrebné venovať  mimoriadne 

veľkú pozornosť hlavne v  prevencii, upraviť legislatívu tak, aby nedochádzalo ku 

poškodeniu zdravia. Pri intoxikáciach  treba včas začať cielenú a komplexnú liečbu, ktorú 

autori odporučili a publikovali na inom  mieste (4,5,6,7,8).  

  Ukazuje sa, že incidencia a prevalencia otráv, vrátane  pesticídov  je vyššia, ako sa 

uvádza v literatúre, kde sa na počet otráv  sa usudzuje len z hlásených otráv (ako je to 

pri  profesionálnych otravách). Neustále dochádza k vzostupu počtu otráv. Otravy 

pesticídmi pri práci na súkromnom pozemku - záhrade, chalupe, chate - sa vyskytli 3 krát 

častejšie, ako profesionálne otravy pri práci na štátnom majetku alebo poľnohospodárskom 

družstve. Chatári, záhradkári, chalupári pri práci s pesticídmi nepoužívajú pracovné 

ochranné pomôcky, nedodržujú zásady bezpečnosti pri práci. Zlú prognózu majú otravy 

herbicídmi, najmä otravy paraquatom.  

 K poškodeniu zdravia občanov  - k akútnej otrave - môže dôjsť nielen u ľudí pri 

práci s pesticídmi, počas postreku, ale  zdravotný stav sa môže  narušiť u všetkých 

občanov, ktorí požili ovocie a zeleninu i iné  zložky potravinového reťazca s obsahom 

niektorých pesticídov, ktoré môžu mať nielen toxické, alergizujúce, endokrinnú 
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a metabolickú rovnováhu zhoršujúce, mutagénne, teratogénne ev. aj neskoré karcinogénne 

účinky. 
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Abstrakt 

Úvod: Takmer všetky indikátory zdravotného stavu rómskej populácie poukazujú 

na to, že najväčším zdravotným problémom sú vystavení ľudia z lokalít s najnižším 

hygienickým štandardom. Endoparazitózy predstavujú zdravotnícky problém a vyskytujú 

sa najmä tam, kde je absencia osobnej hygieny, zdrojov pitnej vody, kanalizácie  (rómske 

osady). Práca poskytuje informácie o výskyte endoparazitóz a iných infekčných ochorení 

v rómskej populácii žijúcej v podmienkach východného Slovenska.  

 Materiál a metodika: Celkovo bolo vyšetrených 481 vzoriek stolice odobratých 

v rómskej detskej populácii v sledovanej oblasti. Vzorky boli vyšetrené kopro-

ovoskopickou metódou Paraprep L na prítomnosť endoparazitov. 

 Výsledky: Vo vzorkách stolice boli detekované protozoá Giardia spp., cysty 

Cryptosporidium spp., Microsporidium spp., vajíčka helmintov Ascaris lumbricoides, 

Trichuris sp., Hymenolepis sp., vajíčka a larvy Enterobius vermicularis. 

 Záver: Z výsledkov vyplýva, že výskyt endoparazitárnych ochorení  na Slovensku 

je vysoko aktuálny , pôvodcovia ochorení stále pretrvávajú a cirkulujú v environmente 

rómskych osád, kde životné podmienky pripomínajú zaostalé krajiny tretieho sveta.  

 

Úvod  

 Parazitárne ochorenia, z ktorých veľký podiel pripadá na črevné endoparazitózy, 

vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska ich vplyvu na verejné zdravie.  Zahŕňajú protozoa 

a helminty - deliace sa podľa spôsobu vývinu. Fekálne kontaminované prostredie a 

nedostatočná hygiena, vedú k vysokej parazitárnej kontaminácii, ktorá predstavuje z 

verejného zdravotného hľadiska významné riziko. Vonkajšie prostredie je prameňom 

pôvodcov geohelmintóz – s priamym vývinom. V pôdnych vzorkách odobratých z osád bol 

potvrdený výskyt vývojových štádií endoparazitov až v 79 % skúmaných vzoriek. 

Najčastejšie sa vyskytovali vajíčka helmintov Ascaris spp. (58,5%), Trichuris spp. (50.9%) 

a vajíčka strongyloidného typu (21,7%) (4). Helmintózy postihujú primárne populáciu, 

ktorá žije najmä v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom. V našich podmienkach sú 

to hlavne rómske komunity žijúce v osadách na východe Slovenska, kde chýba základná 

infraštruktúra (pitná, resp. tečúca voda, kanalizácia, žumpy, spevnené komunikácie a pod.). 

Na nevyhovujúce podmienky života Rómov v týchto lokalitách v Prešovskom, Košickom 

a Banskobystrickom kraji poukazuje mnoho prác a štúdií tak sociálnych a zdravotníckych 

pracovníkov, ako aj aktivistov z mimovládnych a dobrovoľníckych organizácií. 

Odhaduje sa, že vo svete žije asi 10 – 12 miliónov Rómov, v Európe asi 5 miliónov, 

u nás podľa neoficiálnych odhadov približne 400 000 (približne 7 % z celkového počtu 

obyvateľov). Rómovia tvoria tretiu najpočetnejšiu národnostnú menšinu (po slovenskom a 
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maďarskom obyvateľstve). Na Slovensku evidujeme viac ako 800 rómskych osád. Okolo 

160 000 Rómov žije sústredených na segregovaných miestach, ktoré sú nevhodné pre život 

a majú negatívny vplyv na zdravie populácie. Pre rómske etnikum sú typické niektoré 

charakteristiky, ktorými sa odlišuje od majoritnej populácie. Tieto odlišnosti majú 

podstatný vplyv na všeobecný zdravotný stav Rómov a ich strednú dĺžku života. 

Hygienický neštandard takýchto obydlí sa spája so zvýšenou možnosťou šírenia sa hlavne 

respiračných a gastrointestinálnych infekčných ochorení (TBC, hepatitída A, ektoparazity, 

helmintózy) (6).  

Podľa údajov ÚVZ SR najčastejšími infekčnými ochoreniami, ktoré postihujú 

rómskych obyvateľov (najmä detí) žijúcich v osadách sú salmonelóza, bacilárna 

dyzentéria, iné hnačkové ochorenia, vírusová hepatitída typu A, invazívne meningokokové 

infekcie, ochorenia dýchacích ciest, tuberkulóza, syfilis, svrab a iné endo a ektoparazitózy,  

na ktorých vznik a šírenie majú rozhodujúci vplyv životné podmienky a typický spôsob 

života rómskej menšiny. Hnačkové ochorenia vznikajú hlavne z dôvodu kontaminácie 

zdrojov pitnej vody, potravín, alebo pri absencii hygieny. Vírusová hepatitída typu A je 

závažným problémom verejného zdravotníctva. Jej epidemický výskyt prestavuje pre 

mnohé krajiny veľký sociálny, ekonomický i zdravotnícky problém. Chorobnosť na VHA 

v Slovenskej republike má trvale klesajúci trend, pričom Rómovia však vysoko prekračujú 

chorobnosť ostatnej populácie Slovenska, tvoria 50 – 60 % z celoročného celkového počtu 

infikovaných. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť sa pozoruje vo vekovej skupine 5- 

až 9-ročných detí (8, 9).   

Tuberkulóza, napriek deklarovanej zvyšujúcej sa životnej úrovni obyvateľstva, 

patrí i v súčasnosti medzi najzávažnejšie sociálne choroby, a preto je potrebné venovať 

zvýšenú pozornosť tým skupinám obyvateľstva, u ktorých je z rôznych príčin (najmä 

nepriaznivé sociálne podmienky) výrazne zvýšené riziko jej vzniku. Rómovia sú rizikovou 

skupinou aj z hľadiska výskytu tuberkulózy. Podiel rómskej populácie na celkovom 

výskyte tuberkulózy v ostatných rokoch približne zodpovedá ich odhadovanému podielu v 

celej populácii Slovenska (6). Štatistiky Národného registra pacientov s tuberkulózou 

(NRT) uvádzajú, že v roku 2008 zaznamenali 652 prípadov, čo je incidencia 12,07 na 100 

000 obyvateľov. Rómska populácia predstavovala na celkovom výskyte tuberkulózy 17,64 

%, čo je 115 prípadov, čo v porovnaní s rokom 2007 (96 prípadov t.j. 13,56 % u Rómov) 

znamená zvýšenie skoro o tridsať percent. Alarmujúci je podiel príslušníkov rómskej 

populácie na celkovom počte novozistených prípadov u detí do 14 rokov, ktorý v 

posledných rokoch predstavoval 60 - 70%. Podľa údajov NRT bol v roku 2008 podiel 

rómskych detí so zistenou tuberkulózou až 92,86% (13 rómskych detí z celkového počtu 

14 detí do 14 rokov). Vo vekovej kategórii 15 až 19 ročných bol tento podiel 55,56% (5 

prípadov). Na základe uvedených údajov sú Rómovia výrazne rizikovou skupinou. Najviac 

postihnutými oblasťami sú kraje Prešovský a Košický z dôvodu najvyššieho počtu rómskej 

populácie žijúcej v chudobných osadách mimo miest a obcí. Ďalším významným znakom 

výskytu tuberkulózy u príslušníkov rómskeho etnika je ohniskový výskyt, kým u 

majoritnej populácie je tento jav sporadický (7). 

Popri vyššie uvedenými pôvodcami infekcií majú závažný zdravotnícky význam 

najmä parazitárne ochorenia. Hlavnou cestou prenosu črevných endoparazitóz je fekálno-

orálny spôsob prenosu, kedy infikovaný jedinci vylučujú pôvodcov do prostredia 

prostredníctvom exkrementov. Fekálne kontaminované prostredie, tak predstavuje 

významné zdravotné riziko pre populáciu žijúcu v takýchto hygienicky neštandardných 

podmienkach.  Ochorenia spôsobené protozoami sa spájajú aj s kontaminovanou pitnou 

vodou. Najčastejšími a celosvetovo najrozšírenejšími protozoárnymi ochoreniami sú 
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giardióza a kryptosporidióza - mnohokrát majú charakter epidémie. Obe ochorenia sa šíria 

cystami, resp. oocystami kontaminovanou vodou, potravou alebo priamym kontaktom 

s nakazeným zvieraťom (zoonózy), prípadne človekom. Vyvolávajú hnačky a riziko 

prenosu infekcie je väčšie vo viacpočetných rodinách (4).  

Druhú skupinu endoparazitóz predstavujú helmintózy (Nematoda, Cestoda, 

Trematoda). Kontaminácia prostredia zárodočnými štádiami helmintov je vysoká na 

miestach, kde je vysoká koncentrácia ľudí na malom území, v lokalitách s nevyhovujúcimi 

podmienkami na bývanie, zlou hygienou, bez sanitačných zariadení a kvalitnej pitnej vody. 

Ako je všeobecne známe vývinové štádiá helmintov (vajíčka , larvy) majú značnú tenacitu. 

V našich klimaticko-geografických podmienkach prežívajú v prostredí niekoľko mesiacov 

až rokov. Najčastejšie sa vyskytujúce helmintózy zahŕňajú geohelmintózy (askarióza, 

trichurióza, hymenolepióza, enterobióza), ale i zoonózy (toxokaróza, toxoplazmóza). 

Askarióza (Ascaris lumbricoides) ako endemická geohelminóza, je kozmopolitne rozšírená 

(predpokladá sa až 1,2 miliárd infikovaných ľudí) (2). Šíri prostredníctvom požitia 

infekčných štádií  (embryonované vajíčka), ktorými môže byť kontaminovaná pôda, voda, 

potraviny. U rómskych detí je známa cesta prenosu kontaminovanou pôdou (napr. geo-

fágiou).  

 Trichurióza je ďalšia endemická geohelmintóza šíriaca sa fekálnou kontamináciou 

environmentu. Pôvodcom nákazy je Trichuris trichiura, T. vulpis a iné druhy. Königová 

a kol. (2011) uvádzajú, že najvyšší výskyt a intenzita oboch parazitóz sa vyskytuje vo 

vekovej kategórii 2- až 5-ročných detí žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým 

štandardom. Z klinických príznakov u detí s askariózou vo veku 9 mesiacov až 16 rokov 

prevládalo najmä komplikované pľúcne postihnutie, hepatosplenomegália, zápal hrubého 

čreva a anémia, kým u pacientov s trichuriózou bola najčastejšie prítomná hnačka, 

gastritída a anémia (5). Črevná helmintóza enterobióza postihuje najviac deti školského 

a predškolského veku. Ochorenie vyvoláva mrľa detská Enterobius vermicularis a je 

typickým ochorením „špinavých rúk“. Zoonózna toxokaróza (3) spôsobená najmä druhom 

Toxocara canis je problematická u ľudí (ako nešpecifického hostiteľa škrkavky psov) 

najmä v súvislosti s potenciálnym výskytom syndrómu larva migrans (visceralis, cutanea, 

ocullaris a cerebralis). 

 Z ďalších helmintóz  sa môže vyskytovať, hlavne u rómskych detí hymenolepióza. 

Ide o črevnú endemickú nákazu spôsobenú pásomnicou detskou (Hymenolepis nana), ktorá 

je prenosná orofekálnym spôsobom prenosu (2).  

Materiál a metóda 

Odobraté vzorky stolice pochádzali od rómskych detí  z lokalít vyznačujúcich sa 

nízkym hygienickým štandardom (rómske osady) z vybraných oblastí východného 

Slovenska (Košického a Prešovského kraja). V spolupráci s ambulanciami detských 

lekárov,  pracovníkmi z komunitných centier a rómskymi dobrovoľníkmi bol uskutočnený 

odber vzoriek stolice rómskych občanov. 

Na vyšetrenie prítomnosti endoparazitov vo vzorkách stolice bola použitá 

koproovoskopická koncentračná metóda Paraprep L – Faecal Parasite Concentrator 

(Diamondial, Francúzsko). Koncentračný kit obsahuje 10 % roztok formalínu s Tritonom 

a octan etylnatý, do ktorého sa vloží vyšetrovaná vzorka stolice. Po následnej emulgácii 

a po 24 hodinovom odstáti (kvôli zmäkčeniu a úplnej baktericídnej reakcii formalínu)  sa 

vzorka centrifuguje. Vzniknutý sediment sa vyšetruje mikroskopicky. 
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Výsledky a diskusia 

Celkovo bolo vyšetrených 481 vzoriek stolice detí z rómskych osád zo sledovaných 

lokalít východného Slovenska. Na základe nálezov vývinových štádií endoparazitov  bola 

zistená celková prevalencia endoparazitov (helminty, protozoá) 22,6 %. V cirkulácii 

endoparazitóz v rómskej populácii detí v oblastiach s nízkym hygienickým štandarom 

majú najvyššie zastúpenie: Giardia sp., Cryptosporidium sp., Microsporidium sp. a z 

helmintóz Ascaris lumbricoides, Trichuris sp. Hymenolepis sp., Taenia sp., Enterobius 

vermicularis. 

 

Graf 1 Celková prevalencia endoparazitov (%) 

 

Graf 2 Prevalencia Ascaris sp. (%) 
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Graf 3 Prevalencia Trichuris sp. (%) 

 

 

 

 

Graf 4 Prevalencia Giardia sp. (%) 
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Graf 5 Prevalencia Enterobius vermicularis (%) 

Monitoring výskytu črevných helmintov realizovaný na východe Slovenska v 

Prešovskom a Košickom kraji u rómskych detí ukázal, že najčastejšie sa zistila prítomnosť 

nematódov Ascaris lumbricoides, Trichuris sp. a Enterobius vermicularis. Zistená bola 

vysoká (41,9%) prevalencia výskytu cýst Cryptosporidium sp. z počtu vyšetrených 81 

rómskych detí, náhodne vybraných z vyšetrovaného súboru (481 vzoriek).  

Pri hodnotení zdravotného stavu rómskej populácie musíme brať do úvahy aj 

stupeň integrácie Rómov. Ten delíme do troch skupín: integrovaní 20%, čiastočne 

integrovaní Rómovia, asi 50 %, a neintegrovaných Rómov, ktorých je u nás asi 30 % (žijú 

v osadách a getách oddelene, vplyv okolia na nich je veľmi obmedzený) (1).  

Z epidemiologického hľadiska rizika vzniku, priebehu a šírenia sa rôznych infekčných 

ochorení je najvýznamnejšia práve skupina neintegrovaných Rómov. 

Medzi základné determinanty zdravia, ktoré ovplyvňujú šírenie sa infekčných 

ochorení nesporne patrí hygiena bývania, prítomnosť pitnej vody, kanalizácie, resp. 

žumpy, spevnené komunikácie a pod.  Vo väčšine osád, je často iba jedna studňa (často 

kontaminovaná organickými látkami) na vodu pre všetkých tu žijúcich obyvateľov. Z 

inžinierskych sietí je v týchto osídleniach najdostupnejšia elektrina (91% osídlení), 

najmenej dostupná je kanalizácia – takmer 81% rómskych osídlení nemá vôbec 

kanalizáciu. Možnosť napojenia sa na plyn a verejný vodovod je tiež pomerne nízka  (plyn 

je nedostupný v 59%  a vodovod v 37% osád). Prístupová cesta do osídlenia – 20% 

osídlení nemá asfaltovú prístupovú cestu. Najväčšiu časť osídlení, ktoré nemajú asfaltovú 

prístupovú cestu tvoria osídlenia, ktoré sú mimo obce. Takmer polovica obydlí v rómskych 

osídleniach je nelegálnych (sú to predovšetkým chatrče, unimobunky, nebytové budovy, 

ale aj domy) (9). 

Záver 

V dôsledku nízkych hygienických štandardov bývania, zlých sociálnych 

a ekonomických podmienok, nízkej vzdelanostnej úrovne, chýbajúcej občianskej 

vybavenosti osád, nízkym, resp. žiadnym návykom osobnej hygieny sa v tejto 

neintegrovanej skupine rómskej národnostnej menšiny (cca 30%), žijúcej najmä na 

východe Slovenska pravidelne stretávame pri depistážnych vyšetreniach s výskytom 

takých infekcií, ktoré sú skôr doménou populácie ľudí žijúcej v nerozvinutých krajinách 
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tretieho sveta. Ľudské výkaly, ktoré kontinuálne kontaminujú environment osád, 

predstavujú závažné epidemiologické riziko výskytu infekčných ochorení (vírusových, 

bakteriálnych, parazitárnych). Možno konštatovať, že zdravotný stav tejto časti rómskej 

populácie je nepriaznivý, jeho zlepšenie musí byť spojené s komplexným riešením 

základných sociálnych, vzdelanostných a ekonomických problémov. 

Podporené projektmi VEGA 1/0023/11, VEGA /0501/13,VEGA 2/0140/13, 

Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ MŠ SR rámci projektu CEMIO ITMS: 26220120058 

(20%) a grantami VEGA MŠ SR 1/0108/10 a 1/0144/10 
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VIROLOGICKÁ SURVEILLANCE CHRÍPKY ZA OBDOBIE 8 ROKOV NA OLM 

RÚVZ V BANSKEJ BYSTRICI 

 

R. Kissová, L. Maďarová, C. Klement,  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

 

Abstrakt 

 

Úvod:  Odbor lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

v Banskej Bystrici je súčasťou národnej surveillance chrípky a chrípke podobných 

ochorení.  

Cieľ: Poskytnúť prehľad o vyšetreniach a použitých metódach v rámci surveillance 

chrípky a chrípke podobných ochorení na OLM RÚVZ v Banskej Bystrici. 

Materiál a metodika: Vzorky z ôsmych chrípkových sezón (2005/2006 až 2012/2013 do 

7.2.) boli od pacientov z Banskobystrického, Žilinského a počas pandémie chrípky aj z 

Košického a Prešovského kraja.  

Výsledky: Za uvedené obdobie sme vyšetrili 4018 vzoriek. Metódou izolácie vírusu bolo 

vyšetrených 1301, izolovaných 128 vírusových kmeňov chrípky A alebo B. Metódami 

PCR (RT-PCR a/alebo real-time PCR) sme vyšetrili 3551 vzoriek, 938 bolo pozitívnych na 

chrípku A alebo B, z toho 598 subtypizovaných ako pandemická chrípka A/H1N1. 

Rýchlotestom bolo vyšetrených 1553 vzoriek, z toho 103  pozitívnych na chrípku typu 

A alebo B. 

Závery: Laboratórium pre surveillance chrípky, musí disponovať niekoľkými metódami 

umožňujúcimi presnú charakteristiku izolátov vírusu chrípky. 

 

Úvod 

 Laboratóriá odboru lekárskej mikrobiológie na Regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva v Banskej Bystrici sú zapojené do surveillance chrípky a chrípke podobných 

ochorení na Slovensku. Rok 2009 a nasledujúca chrípková sezóna 2009/10 sa niesla 

v znamení pandémie novej chrípky A/H1N1. V ďalších chrípkových sezónach bola táto 

chrípka posudzovaná už ako sezónna (1). 

Cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad o vyšetreniach vzoriek na chrípku v rámci 

surveillance chrípky a chrípke podobných ochorení na OLM RÚVZ v Banskej Bystrici 

a o rôznych metódach vyšetrenia vzoriek počas chrípkových epidémií, chrípkovej 

pandémie a v postpandemickom chrípkovom období za ostatných 8 rokov.  

 

Materiál a metodika 

 Súbor tvoria vzorky, ktoré boli odobraté v ôsmych chrípkových sezónach (od 

sezóny 2005/2006 po sezónu 2012/ 2013 do 7.2.) a v jednej mimosezóne (počas chrípkovej 

pandémie v roku 2009). Tieto chrípkové sezóny boli rozdelené do štyroch blokov. 

Bežné chrípkové sezóny – v rokoch 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 

a 2008/2009. 

Pandemická chrípka, ktorá prebehla svetom v roku 2009 a počas chrípkovej sezóny 

2009/2010.  

Postpandemická chrípka, teda chrípka počas chrípkovej sezóny 2010/2011. 

Bežné chrípkové sezóny – v rokoch 2011/2012 a 2012/do 7.2.2013 (zatiaľ 

neukončená). 

Vzorky boli odoberané od pacientov so suspektnou chrípkou z Banskobystrického, 

Žilinského a počas pandémie chrípky aj z Košického a Prešovského kraja. Odbery 
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vykonávali sentineloví aj nesentineloví lekári, infektológovia a iní lekári v zmysle 

nariadení Hlavného hygienika SR (2, 3, 4). 

Vzorky nazofaryngálnych výterov boli vyšetrované rozdielne v bežných 

chrípkových sezónach pred pandémiou, počas pandémie a v sezónach po pandémii 

chrípky.  

Počas obdobia epidémií bežnej sezónnej chrípky v rokoch 2005/2006 až 2008/2009 

bola nosnou metódou diagnostiky chrípky klasická izolácia vírusov na bunkových 

kultúrach (5, 6). Počas sezóny 2005/2006 sme začali do diagnostiky postupne zavádzať 

molekulárno-biologické metódy – PCR (7). 

V období chrípkovej pandémie v roku 2009 a počas chrípkovej sezóny 2009/2010, 

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) vydala nové pokyny na vykonávanie laboratórnej 

diagnostiky chrípky (8, 9, 10, 11). Vírusová izolácia sa z hľadiska bezpečnosti vykonávala 

iba v špecializovaných laboratóriách s biobezpečnostným vybavením BSL 3. V tomto 

období sme zaviedli diagnostiku rýchlotestami (Directigen EZ FLU A+B), ktoré slúžili na 

orientačné vyšetrenie vzorky na prítomnosť chrípky A a/alebo B do 20 min. od dodania 

vzorky do laboratória. Tieto vyšetrenia museli byť potvrdené RT-PCR vyšetrením na 

chrípku A a/alebo B a konečný výsledok diagnostiky bol podaný až po ukončení PCR 

vyšetrení. V prípade pozitivity RT-PCR vyšetrenia na chrípku A bola vzorka vyšetrovaná 

ďalej na prítomnosť pandemickej chrípky A/H1N1 metódou real-time PCR. 

Počas chrípkovej sezóny 2010/2011 SZO vydala nové usmernenie na vykonávanie 

virologickej surveillance chrípky v zmysle návratu ku klasickej vírusovej kultivácii na 

bunkových kultúrach (1,12). V prípade pozitívnej kultivácie, resp. pri vzorkách 

odoberaných pacientom so závažným akútnym respiračným ochorením (SARI) sa 

používali molekulárno-biologické vyšetrenia (RT-PCR a real-time PCR). Táto 

vyšetrovacia schéma sa používala aj v ďalších chrípkových sezónach 2011/2012 

a 2012/2013. 

 

Výsledky 

 Za obdobie ôsmych rokov (od chrípkovej sezóny 2005/2006 po chrípkovú sezónu 

2012/2013 do 7.2.) sme vyšetrili spolu 4018 vzoriek (tabuľka 1).  

Metódou kultivácie na bunkových kultúrach MDCK bolo vyšetrených 1301 

vzoriek. Izolovaných bolo 49 vírusov chrípky typu A a 79 vírusov chrípky typu B (spolu 

128 vírusových kmeňov chrípky). Vzorky diagnostikované ako kultivačne pozitívne tvoria 

9,84% z celkového počtu takto vyšetrených vzoriek (tabuľka 2). 

Molekulárno-biologickými metódami PCR (RT-PCR a/alebo real-time PCR) sme 

vyšetrili 3551 vzoriek. Z 3407 vzoriek vyšetrených metódou RT-PCR bolo 836 vzoriek 

pozitívnych na chrípku typu A a102 vzoriek pozitívnych na chrípku typu B. Spolu to bolo 

938 pozitívnych vzoriek, čo predstavuje 27,53% z celkového počtu takto vyšetrených 

vzoriek. Z 836 vzoriek pozitívnych na chrípku typu A a ďalších 419 materiálov (bez RT-

PCR vyšetrenia), spolu teda 1255 vzoriek, bolo 598 vzoriek subtypizovaných metódou 

real-time PCR ako pandemická chrípka A/H1N1, čo predstavuje 47,65% zo vzoriek 

vyšetrených metódou real-time PCR (tabuľka 2).  

1553 vzoriek bolo vyšetrených metódou rýchlotestu Directigen EZ Flu A+B. 

102 vzoriek bolo pozitívnych na chrípku typu A, 1 vzorka bola pozitívna na chrípku typu B 

čo predstavuje 6,63% z celkového počtu vzoriek vyšetrených touto metódou (tabuľka 2).  

V chrípkových sezónach 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 boli 

v našom laboratóriu diagnostikované chrípkové vírusy bežnej sezónnej chrípky A a B. 

V sezóne 2005/2006 sme izolovali vírusy chrípky B/Malaysia/2506/2004–like 

a vírusy chrípky A/H3N2/California/07/04–like, ktoré v danej sezóne cirkulovali 

v populácii.  
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V sezóne 2006/2007 boli izolované vírusy chrípky A/H3N2/Wisconsin/67/2005-

like. 

V sezóne 2007/2008  sme izolovali vírusové kmene chrípky B/Egypt/144/2005-like 

a B/Shanghai/361/2002-like a chrípky A/H1N1/Solomon Islands/3/2006–like. 

V sezóne 2008/2009 boli na našom oddelení izolované kmene vírusu chrípky 

B/Malaysia/2506/2004-like a chrípky A/H3N2/- bližšie neidentifikovanej. 

 Počas chrípkovej pandémie bola v drvivej väčšine pozitívnych prípadov 

identifikovaná pandemická chrípka A/H1N1/California/7/2009. Nebola identifikovaná 

žiadna vzorka pozitívna na chrípku B. 

 Počas chrípkovej sezóny 2010/2011 (tzv. postpandemické obdobie) sme izolovali 

vírusové kmene postpandemickej chrípky A/H1N1/California/7/2009-like, sezónnu 

chrípku A/H3N2/Perth/16/2009-like. Väčšina potvrdených pozitívnych vzoriek na chrípku 

A a pozitívne vzorky na chrípku B neboli bližšie subtypizované. 

 V chrípkových sezónach 2011/2012 a v práve prebiehajúcej sezóne 2012/2013 

(do7.2.2013) boli identifikované kmene chrípky A/H1, A/H3 a B bližšie nesubtypizované 

a taktiež kmene chrípky A/H1N1/California/7/2009-like. 

 

Tabuľka 1 Počet vyšetrení na chrípku na RÚVZ v B. Bystrici počas chrípkových sezón    

                       2005/2006 až 2012/2013 (do 7.2.2013). 

 

Chrípková sezóna Izolácia     

na BK 

PCR Rýchlotest Spolu 

pacientov 

(vzoriek) 

S
ez

ó
n

n
a

 c
h

rí
p

k
a

 2005/2006 229 62 - 229 

2006/2007 176 150 - 176 

2007/2008 172 153 - 172 

2008/2009 216 186 - 216 

P
a

n
d

ém
ia

 

ch
rí

p
k

y
 medzi sezónami - 404 371 404 

2009/2010 
- 2058 965 2058 

P
o

st
-

p
a

n
d

em
ic

k
á

 

ch
rí

p
k

a
 

2010/2011 270 214 223 314 

S
ez

ó
n

n
a

 

ch
rí

p
k

a
 2011/2012 111 168 50 222 

2012/do 7.2. 2013 134 156 43 227 

Spolu 2005/06 až 2012/do 7.2. 2013 1301 3551 1553 4018 
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Tabuľka 2 Počet vyšetrení a počet pozitívnych vzoriek na chrípku na RÚVZ v B. 

Bystrici počas sezónnej, pandemickej a postpandemickej chrípky.  

 

 

Sezónna chrípka 

2005/06 až 2008/09 

Pandemická chrípka 

2009 a 2009/10 

Postpandemická 

chrípka 

2010/2011 

Sezónna chrípka 

2011/12 až 

2012/13 (do 7.2.) 

celkový 

počet 

vzoriek 

počet 

pozit. 

vzoriek 

celkový 

počet 

vzoriek 

počet 

pozit. 

vzoriek 

celkový 

počet 

vzoriek 

počet 

pozit. 

vzoriek 

celkový 

počet 

vzoriek 

počet 

pozit. 

vzoriek 

Vírusová 

izolácia 

(chrípka A,B) 

793 

112 

(36 A, 

76 B) 

- - 270 

14 

(12 A, 

2 B) 

245 

2 

(1 A, 

1 B) 

RT-PCR 

(chrípka A,B) 
551 

198 

(110 A, 

88  B) 

2326 603 (A) 190 

114 

(108 A, 

6 B) 

317 

22 

(14 A, 

8 B) 

real-time PCR 

(pandem. 

A/H1N1) 

- - 852 

536 

(pand. 

A/H1N1) 

183 

61 

(pand. 

A/H1N1) 

203 

1 

(pand. 

A/H1N1) 

Rýchlotest 

(chrípka A,B) 
- - 1336 91 (A) 118 7 (A) 93 

5 

(4 A, 

1 B) 

 

 

Diskusia a závery 

 Metódy PCR sa javia ako najcitlivejšie z použitých metodík a výsledky sú rýchlo 

dostupné, preto sa prednostne využívajú pre diagnostiku vzoriek od pacientov so SARI (4, 

7, 8). Pre celosvetovú surveillance chrípky je však nevyhnutné získavať izoláty živých 

chrípkových kmeňov, ktoré môžu byť ďalej subtypizované a geneticky charakterizované, 

čo dokáže jedine metóda izolácie chrípkových vírusov na bunkových kultúrach, resp. 

kuracích zárodkoch (6, 11). Rýchlotesty sú málo citlivé, preto sa hodia na orientačnú 

diagnostiku použiteľnú pri lôžku pacienta. Výsledok je však potrebné vždy konfirmovať 

kultivačným a/alebo PCR vyšetrením (11). 

 Laboratórna diagnostika infekcií vyvolaných vírusmi chrípky je dôležitá 

z viacerých hľadísk. Izolácia a presná identifikácia vírusov je nevyhnutná pre celosvetovú 

epidemiologickú surveillance a pre monitorovanie účinnosti chrípkovej vakcíny.  

Laboratórium, ktoré sa zúčastňuje na surveillance chrípky, má mať k dispozícii 

niekoľko metód, ktoré umožňujú presnú charakteristiku izolátov vírusu chrípky 

a umožňuje na základe získaných laboratórnych výsledkov poskytnúť efektívny nástroj 

pracoviskám verejného zdravotníctva pre prognózovanie vývoja chorobnosti chrípky 

a chrípke podobných ochorení. 

 

Literatúra 

1. WHO: Surveillance Recommendations for Member States in the Post Pandemic Period. 

[online] 12. august 2010. Dostupné z: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/surveillance_post_pandemic_2

0100812/en/index.html. 

2. Odborné usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky z roku 2001 

o vykonávaní surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných 

ochorení č. HH SR/9534/2001 (Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky čiastka 40-44, 2001). 

http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/surveillance_post_pandemic_20100812/en/index.html
http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/surveillance_post_pandemic_20100812/en/index.html


AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

159 
 

3. Usmernenie o úprave opatrení v súvislosti s výskytom ochorení vyvolaných vírusom 

chrípky A/H1N1. HHSR, 4.augusta 2009. 

4. Zavedenie monitorovania a hlásenia SARI (Severe acute respiratory infection) 

v Slovenskej republike. Dokument ÚVZ SR, č. OE/8239/2009 z 26.11.2009.  

5. WHO Manual on Animal Influenza Diagnosis and Surveillance. 

WHO/CDS/CSR/NCS/2002.5, World Health Organization, Department 

of Communicable Disease Surveillance and Response. [online]. Dostupné z: 

http://www.who.int/vaccine_research/diseases/influenza/WHO_manual_on_animal-

diagnosis_and_surveillance_2002_5.pdf. 

6. WHO Regional Office for Europe: WHO European guidance for influenza surveillance 

in humans. [online]. 1. september 2009. Dostupné z: http://www.euro.who.int 

7. MAĎAROVÁ, L., FEIKOVÁ, S., KISSOVÁ, R., KLEMENT, C., BLAŠKOVIČOVÁ, 

H., TAKÁČ, B., DLUHOLUCKÝ S.: Polymerase Chain Reaction (PCR) – an Efficient 

Tool for Diagnosis of  Influenza and Acute Respiratory Illnesses during Influenza 

season. In: Central European  Journal of Public Health, 2, 2008, Vol. 17, s.59 – 64, 

ISSN 1210-7778. 

8. WHO: Guidance to Influenza Laboratories. Diagnosing Swine Influenza A/H1N1 

Infections of current concern. 25 April 2009. [online] 30. apríl 2009. Dostupné z: 

www.who.int. 

9. WHO: CDC protocol of realtime RT PCR for Influenza A/H1N1. 30.4.2009, update 

6.10.2009. [online] 10. október 2009. Dostupné z: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/realtimeptpcr/en/index.html. 

10. WHO: Laboratory biorisk management for laboratories handling human specimens 

suspected or confirmed to contain pandemic influenza A/H1N1 2009 virus. 6.5.2009, 

update 30.11.2009. [online] 10. december 2009. Dostupné z: www.who.int. 

11. WHO: WHO recommendations on the use of rapid testing for influenza diagnosis. 

[online]. 21.júl 2008; Dostupné z: http://www.who.int/csr/disease/avian-

_influenza/guidelines/RapidTestInfluenza_web.pdf. 

12. WHO: Declaration End to 2009 H1N1 Influenza Pandemic. WHO recommendations 

for the post-pandemic period. [online] 10. august 2010. Dostupné z: 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/h1n1_vpc_20100810/en/index.

html. 

 

  

http://www.euro.who.int/
http://www.who.int/
http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/realtimeptpcr/en/index.html
http://www.who.int/
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/h1n1_vpc_20100810/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2010/h1n1_vpc_20100810/en/index.html


AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

160 
 

ÚMRTIA V SÚVISLOSTI S NADMERNÝM POŽITÍM ALKOHOLU 

V MATERIÁLOCH ÚSLAME V ROKOCH 1994-2011 

 

I. Komáreková, Ľ.  Straka, F.  Novomeský  

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK v Martine 

 

Abstrakt 

Autori za obdobie rokov 1994-2011 analyzovali 2125 úmrtí so súčasne 

vykonanou pitvou mŕtveho, kedy bola detegovaná koncentrácia alkoholu v krvi rovná 

alebo vyššia ako 2 g/kg. V necelých 87 % úmrtí išlo o osoby mužského pohlavia. Takmer 

každá tridsiata pitvaná osoba zomrela na otravu alkoholom. Z celej sledovanej skupiny 

viac ako tretinu reprezentovali akútne otravy alkoholom. K najvyššiemu počtu úmrtí došlo 

v mieste trvalého bydliska, ďalej na verejných priestranstvách, či sekundárnym 

utopením v prírodných vodách. Zaujímavým bolo zistenie nízkeho počtu úmrtí priamo 

v pohostinských zariadeniach. Alarmujúce je, že 27 zomrelých, ktorí utrpeli pracovný úraz 

a k smrti došlo na mieste výkonu práce, malo v krvi viac než 2 g/kg alkoholu. Najčastejšou 

príčinou smrti bola samotná intoxikácia alkoholom, nasledovali dopravné nehody 

a chorobné príčiny, najmä v dôsledku postihnutia KVS. 

 

Úvod 

Či je to už túžba skúsiť zakázané, snaha navodiť si euforickú náladu alebo snaha 

zabudnúť na problémy každodenného života, alkohol toto všetko ponúka v dvojtvárnej 

podobe rímskeho boha Janusa. Je to najčastejšie zneužívaná legálna droga, ovplyvňujúca 

nervový systém a často nadužívaná všetkými sociálnymi vrstvami obyvateľstva 

v celosvetovom meradle. Azda práve stav uvoľnenia, bezstarostnej nálady, eufórie až 

otupenia voči vonkajšiemu okoliu sú tými lákadlami, ktorým labilnejší, utrápení, 

deprimovaní jedinci ľahko môžu podľahnúť a dostať sa tak do bludného kruhu 

zdravotných, ekonomických a napokon aj sociálnych problémov. 

 

Materiál a metodika 

Autori v predloženej štúdii vyhodnotili dostupné informácie o úmrtiach v prípadoch, 

pri ktorých bolo vyšetrením koncentrácie alkoholu v krvi zistená hladina alkoholu rovná 

alebo vyššia ako 2,00 g/kg (promile). Hodnoty koncentrácií alkoholu v krvi boli 

stanovené metódou plynovej chromatografie laboratória forenznej alkohológie ÚSLaME 

JLF UK a SlaPa pracoviska ÚDZS v Martine. Sledované boli úmrtia v období rokov 1994-

2011.  

 

Výsledky 

Počas obdobia 1994-2011 autori preskúmali 2125 prípadov úmrtí, spĺňajúcich 

kritéria výskumného zámeru. Celkovo v danom 18 ročnom období bolo vykonaných 12814 

pitiev, pričom sledovaná skupina úmrtí tvorila 16,59 % z celkového počtu pitiev 

v uvedenom časovom období.  
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Graf č. 1: Počet sledovaných prípadov za jednotlivé roky 

 

Podľa grafického zobrazenia možno konštatovať, že za posledných 6 rokov má 

úmrtnosť v autormi sledovanej skupine jednoznačne klesajúci charakter, zatiaľ čo dovtedy 

bola zaznamenaná stúpajúca tendencia.  

 

 
Graf č. 2: Percentuálne zastúpenie sledovanej vzorky na počte pitiev 

 

Pokles úmrtnosti v súvislosti s požívaním alkoholu je badateľný aj v prípade 

percentuálneho zastúpenia uvedených prípadov na celkovom počte pitiev. V uvedenom 

období dochádzalo k viacerým zmenám rajonizácie súdnolekárskych zariadení ale 

najmä k postupnému znižovaniu ročného počtu pitiev v regióne. 

Podľa charakteru základnej príčiny smrti boli jednotlivé prípady rozdelené do 10 skupín. 

Prvá skupina boli prípady, u ktorých boli diagnostické závery vedené ako samotná otrava 

alkoholom. Ostatné prípady boli zadelené do jednej z deviatich príčin smrti: dopravné 

nehody, chorobné príčiny, samovražda obesením, náhodné utopenie, smrť ako dôsledok 

úrazu alebo pádu, úraz na železnici, náhodné udusenie, podchladenie, prípady obetí 

homicidálneho konania a všetky inak nezaradené prípady suicidálneho konania. 
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Graf č. 3: Rozdelenie príčin smrti 

 

 V skúmanej vzorke bolo úmrtie na otravu alkoholom prvá najpočetnejšia skupina 

úmrtí. K rovnakému záveru dospeli autori aj pri hodnotení úmrtnosti v regióne severného 

Slovenska, kde smrteľné intoxikácie alkoholom tvorili dominantnú skupinu úmrtí 

obyvateľstva (1,2). Za roky 1994-2011 sa týchto prípadov vyskytlo spolu 484, čo činí 39,9 

% zo všetkých sledovaných úmrtí a 3,77 % zo všetkých pitvaných vôbec. Je alarmujúce, 

že viac než každá tridsiata osoba, zomierajúca náhle či neočakávane, zomiera na otravu 

alkoholom. K úmrtiu pod vplyvom alkoholu dochádza depresiou dychového centra 

v mozgovom kmeni, pôsobením molekuly alkoholu na GABA inhibičné receptory, 

rovnako ako pôsobia aj liečiva centrálne depresantného účinku typu BZD a barbiturátov. 

 K dopravných nehodám pod vplyvom alkoholu vodiča dochádza pre ovplyvnenie 

úsudku jedinca, v zmysle preceňovania vlastných schopností a neschopnosti rozpoznať 

a uvedomiť si možné riziká a následky svojho konania, pozornosť alkoholizovaného 

jedinca je alterovaná a taktiež je znížená jeho schopnosť rozpoznať a situačne vyhodnotiť 

predmety na vozovke či v jej bezprostrednom okolí, či už statické alebo dynamicky sa 

pohybujúce. 

 Požívanie alkoholu bezprostredne pred riadením akéhokoľvek dopravného 

prostriedku je najčastejšou príčinou fatálnych nehôd v cestnej doprave (3,4,5). Dopravné 

nehody sú druhou najpočetnejšou príčinou úmrtí jednotlivcov v skúmanej vzorke. 

V rokoch 1994-2011 zomrelo na následky dopravných nehôd spolu 372 nebohých, čo činí 

17,5 % prípadov z 18-ročnej vzorky. Z uvedených prípadov bolo najviac úmrtí chodcov, 

resp. osôb ležiacich na vozovke - 204 prípadov (čo je viac ako polovica úmrtí pri 

dopravných nehodách); na druhom mieste boli vodiči OMV – 62 prípadov, cyklistov 

zomrelo 51, motocyklistov 17 a 38 spolujazdcov.  

 K utopeniu alkoholizovaného jedinca dochádza veľmi často pri páde do vody (stačí 

len ponorenie nosa a úst do malého množstva tekutiny), vyskytujú sa aj prípady, kedy 

jedinec pod vplyvom alkoholu dobrovoľne vstúpi do vody, kde vplyvom deteriorácie 

vedomia aj motorickej aktivity, poruchy orientácie v priestore aj podchladenia môže dôjsť 

k utopeniu pri vyčerpaní alebo neschopnosti plávať či pri strate orientácie po ponorení sa 

pod hladinu. V rokoch 1994 až 2011 bolo spolu pitvaných 198 prípadov utopenia ťažko 

opitých jedincov, čo činí 9,3 % zo sledovanej vzorky. 

 K podchladeniu dochádza najmä u jedincov z nižších sociálnych vrstiev, často 

bezdomovcov, ktorí prespávajú mimo vykurovaných priestorov v chladnom počasí a často 

súčasne požívajú lacné alkoholické nápoje, ktorých vplyv na dilatáciu periférneho krvného 
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riečiska prispieva k stratám telesného tepla. V sledovaných rokoch bolo zaznamenaných 

141 takýchto prípadov, čo je 6,6 % zo sledovanej vzorky. 

Mnohí jedinci po požití alkoholu strácajú morálnu a etickú kontrolu vlastného 

správania sa, sú zvýšene agresívny voči iným osobám ale aj voči sebe samému. V období 

štúdie bolo pitvaných 191 prípadov samovraždy obesením s koncentráciou alkoholu v krvi 

vyššou ako sú dve promile, čo činí 8,99 % zo sledovanej vzorky. Ďalších 154 prípadov 

bolo zaradených do skupiny usmrtení inou osobou a samovrážd iným spôsobom ako 

obesením (prevažne strelnou zbraňou). Aj v minulosti vykonaná forenzná analýza prípadov 

sebapoškodenia z expertíznych materiálov pracoviska autorov vo svojich záveroch 

jednoznačne prisudzuje alkoholu popredné postavenie medzi rizikovými faktormi 

samovražednosti (6).  

V rokoch 1994-2011 bolo pitvaných spolu 181 prípadov, kde sa u ťažko 

alkoholizovaného jedinca jednalo o úmrtie v dôsledku náhodného úrazu, najmä pádom na 

rovine (prevažne na ulici), zo schodov v budove alebo pri páde z výšky (z budovy alebo 

v prírodnom teréne), čo tvorí 8,5 % zo sledovanej vzorky.  

Do ďalšej skupiny autori zaradili alkoholom potenciované úmrtia v dôsledku 

vdýchnutia potravy, zvratkov, resp. cudzích predmetov, taktiež prípady zapadnutia jazyka 

pri epileptickom záchvate. V sledovaných rokoch bolo do tejto vzorky zahrnutých 109 

prípadov. 211 osôb zomrelo na následky chorobných príčin, pričom z uvedeného počtu 

prípadov predominuje jednoznačne poškodenie srdcovo-cievneho systému, v niekoľkých 

prípadoch bolo príčinou smrti vykrvácanie z prasknutých pažerákových varixov, vyskytlo 

sa aj viacero prípadov zlyhania pečene, pri jej chronickom poškodení dlhodobou 

konzumáciou alkoholu, v jednom prípade sa jednalo o ruptúru tenkého čreva, v ďalšom 

o prasknutie peptického vredu.  

Podľa očakávania, v analýze jednotlivých prípadov podľa pohlavia jednoznačne 

predominovali muži v počte 1846, čo činí 86,9 %,  v porovnaní so ženami v počte 242. Na 

znepokojivý narastajúci trend akútneho či chronického alkoholizmu u osôb ženského 

pohlavia upozorňujú nielen zahraniční ale aj domáci autori vo vedeckých publikáciách 

(7,8). 

 

 
Graf č. 4: Porovnanie početnosti úmrtí v sledovanej skupine medzi pohlaviami 

 

V tejto analýze bola spracovaná sledovaná vzorka aj na základe miesta úmrtia. 

Z uvedenej analýzy je zrejmá predominancia úmrtí doma.  K domácim úmrtiam so 

spoluúčasťou požitého alkoholu sa pripája aj pomerne vysoká úmrtnosť na utopenie 

alkoholizovaných jedincov a smrť v dôsledku dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu. 

Zaznamenaných bolo tiež 27 prípadov úmrtia v mieste výkonu povolania, kde smrť 

zapríčinil pracovný úraz. 
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Diskusia 

Z celosvetových štatistík WHO vyplýva, že alkohol je zodpovedný za viac úmrtí 

ako úmrtia na HIV, TBC či v dôsledku násilia (9). Celosvetovo zomrie každoročne 

v priamej súvislosti s požitím alkoholu okolo 25 000 osôb a viac ako 100 000 zomrie na 

priame následky alkoholizmu (10). Podľa zahraničných zdrojov, k 6,2 % úmrtí mužov 

ročne dochádza v súvislosti s alkoholom, v porovnaní s 1,1 % úmrtí žien (11). Podľa 

britskej spravodajskej stanice BBC je trend početnosti úmrtí mužov v dôsledku 

alkoholizmu v posledných rokoch stabilný, s malým vzostupom v roku 2009 a následným 

poklesom v roku 2010 (12). V USA ročne zomrie viac osôb pri dopravných nehodách, 

kedy vodič je pod vplyvom alkoholu (cca 15 000) ako na následky strelných poranení (cca 

10 000) (13). 

 

Záver 

Nekontrolované a excesívne požívanie alkoholu jedincami s tendenciou k vzniku 

návykového pitia alkoholických nápojov je mimoriadne závažným problémom s dopadom 

na sociálnu, profesionálnu aj ekonomickú stránku života. Najhoršie je, že alkoholizmus nie 

je problémom len konzumentov samotných, no súčasne je hlboko na negatívne 

implementovaný do životov a osudov ich blízkych osôb, či už ide o rodinu alebo inú 

komunitu, pracovnú či sociálnu. Alkoholizmus vedie k dramatickým zvratom v predtým 

harmonických životoch a medziľudských vzťahoch, nezriedkavo s odsúdeniahodnou 

prímesou agresie a násilia.  

Je teda nevyhnutné – aj napriek odtabuizovaniu problematiky a mnohým 

populárnym aj vedeckým publikáciám na tému alkoholizmu – o neblahom vplyve alkoholu 

na človeka verejne hovoriť aj sub specie aeternitatis, „z hľadiska večnosti“, teda 

zrozumiteľne a na základe exaktnej argumentácie definovať alkohol ako materia lethalis, 

ako látku, ktorá je spôsobilá ľudského jedinca usmrtiť, či už priamym následkom 

dlhodobého konzumu, alebo v dôsledku situačne nezvládnutého jednorazového 

alkoholického excesu. Medicínsko-vedný odbor súdne lekárstvo má v tejto rovine 

nezastupiteľnú úlohu, čo bolo aj hlavným motívom našej prezentovanej práce 
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Abstrakt 

Bordetella pertussis spôsobuje ochorenie čierny kašeľ. Toto ochorenie patrí medzi 

ochorenia preventabilné očkovaním. Na Slovensku je očkovanie proti tomuto ochoreniu 

súčasťou Národného imunizačného programu od roku 1959. Napriek celosvetovo 

všeobecne dobrej zaočkovanosti, B. pertussis zostáva jednou z hlavných príčin úmrtí detí 

na celom svete. V poslednej dekáde došlo ku výraznému vzostupu počtu ochorení 

v mnohých krajinách. Z nedávno publikovaných záverov skupiny reprezentujúcej 12 

európskych referenčných centier resp. laboratórií, EU Pertstrain group, vyplývajú dôležité 

a zásadné pravidlá týkajúce sa diagnostiky tohto agens. V súvislosti so zaznamenaním 

epidémií pertussis v mnohých krajinách sa stále väčšia pozornosť sústreďuje na vakcináciu 

proti pertussis. V súčasnosti je vypracovaných mnoho štúdií zaoberajúcich sa účinnosťou 

vakcinácie ale aj skúmaním genetickej príbuznosti resp. odlišnosti izolovaných kmeňov 

z jednotlivých epidémií a vakcinálnych kmeňov. Vzhľadom na vysoký počet vyšetrení 

pertussis pomocou sérologických metód v SR je potrebné zmeniť prístup k diagnostike 

tohto agens tak u odbornej verejnosti. 

  

Úvod 

 Bordetella pertussis spôsobuje ochorenie čierny kašeľ. Toto ochorenie patrí 

medzi ochorenia preventabilné očkovaním. Pred zavedením vakcinácie bol pertussis 

hlavnou príčinou úmrtí novorodencov a detí na celom svete, Európu nevynímajúc. Na 

Slovensku je očkovanie proti tomuto ochoreniu súčasťou Národného imunizačného 

programu od roku 1959. Pôvodne bola na vakcináciu používaná celulárna vakcína. Od 

roku 2006 sa celoplošne očkuje acelulárnou vakcínou. Slovensko sa v roku 2010 zaradilo 

medzi krajiny, ktoré schválili booster v 13. roku života, kedy sa podáva aj očkovacia 

látka proti tetanu, záškrtu a poliomyelitíde (Klement et al., 2009). 

 

Materiál a metódy 

V roku 2011 sa NRC pre pertussis a parapertussis zapojilo do medzinárodnej  

štúdie organizovanej pod záštitou ECDC (EU. Pertstrain group), ktorej cieľom je 

zosúladenie diagnostiky B. pertussis na všetkých úrovniach (kultivačnej, sérologickej, 

molekulárno-biologickej).  Na základe medzinárodného medzilaboratórneho porovnania sú 

k dispozícii prvé závery týkajúce sa diagnostiky tohto agens (XY). 

 

Výsledky 

Napriek celosvetovo všeobecne dobrej zaočkovanosti, B. pertussis zostáva jednou 

z hlavných príčin úmrtí detí na celom svete. V poslednej dekáde došlo ku výraznému 

vzostupu počtu ochorení v mnohých krajinách: Holandsko (Mooi et al., 1998), Taliansko 

(Mastrantonio et al., 1999), Francúzsko (Weber et al., 2001), Fínsko (Elomaa et al., 2005), 

Poľsko (Gzyl et al., 2004), Anglicko (Packard et al., 2004), Kanada (Peppler et al., 2003; 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

167 
 

Ewanowich et al., 1993), Argentína (Fingermann et al., 2006), USA (Cassiday et al., 

2000), Tajwan (Lin et al., 2006), Austrália (Cordová et al., 2000)  a Švédsko (Advani et 

al., 2007; Hallander et al., 2005).  

V súvislosti so stúpajúcou incidenciou pertussis v celosvetovom meradle, aj na 

Slovensku (Maďarová et al., 2007) sa stále väčšia pozornosť sústreďuje na vakcináciu 

proti pertussis. Existuje niekoľko teórií prečo napriek všeobecne dobrej preočkovanosti 

populácie proti pertussis dochádza stále častejšie k jednotlivým epidémiám: 1) teória tzv. 

vyvanutia imunity (Campbell et al., 2012); 2) zmena celulárnej vakcíny na acelulárnu 

(Bouchez et al., 2008; Elomaa et al., 2009) a s tým súvisiace 3) rozdiely medzi 

vakcinálnymi kmeňmi a kmeňmi izolovanými z jednotlivých epidémií (shift v genóme 

divého kmeňa) (Hallender et al., 2005; Elomaa et al., 2005; Heikkinen et al., 2008; 

Kallonen a He, 2009; Guiso et al., 2001; Mooi et al., 2000).  

Z nedávno publikovaných záverov skupiny reprezentujúcej 12 európskych 

referenčných centier resp. laboratórií, koordinujúcich diagnostiku B. pertussis v rámci 

Európskej únie (EU), EU.Pertstrain Group, vyplývajú dôležité a zásadné pravidlá 

týkajúce sa diagnostiky tohto agens (Guiso et al., 2011). Podľa týchto odporúčaní je 

potrebné u novorodencov a malých detí vykonať odbery výterov z nosohltana na 

kultiváciu a PCR čím skôr po objavení sa symptómov ochorenia. U adolescentov 

a dospelých, u ktorých kašeľ netrvá dlhšie ako tri týždne je potrebné vykonať odbery 

výterov z nosohltana na PCR a sérum na stanovenie protilátok triedy IgG proti 

pertussickému toxínu (PT). V prípade epidémií a lokálnych epidémií je potrebné 

vykonať vyšetrenie pomocou kultivácie, PCR a stanovenie protilátok triedy IgG-anti-PT. 

Jedným z odporúčaní je smerovanie laboratórnej diagnostiky k rýchlemu odhaleniu 

pôvodcu pomocou priamych diagnostických metód dôkazu. V prvom rade je potrebné 

myslieť a vykonať odbery výterov z nosohltana na kultiváciu a PCR.  

Sérologické metódy dôkazu poskytujú zväčša len retrospektívne potvrdenie klinicky 

stanovenej diagnózy. Navyše interpretácia takto získaných výsledkov je veľmi náročná 

rok po očkovaní acelulárnou vakcínou, nakoľko hlavné antigény diagnostických súprav, 

ako je pertussiscký toxín, sú súčasťou acelulárnych vakcín. V takomto prípade imunitná 

odpoveď na vakcináciu nemôže byť jednoznačne odlíšená od imunitnej odpovede na 

infekciu (Guiso et al., 2011).  

 

Interpretácia výsledkov sérologických vyšetrení 

1. Nakoľko PT aj filamentózny hemaglutinín (FHA) (aj iné antigény využívané v ELISA 

testoch) sú súčasťou acelulárnych vakcín, imunitnú odpoveď  na prebiehajúcu infekciu 

zatiaľ nie je možné odlíšiť od imunitnej odpovede organizmu na očkovanie. 

Interpretácia hladín protilátok u nedávno očkovaných osôb je náročná. 

2. Pokiaľ bol pacient zaočkovaný acelulárnou vakcínou proti pertussis je správna 

a valídna interpretácia testov možná až rok po očkovaní. 

3. Dvoj-vzorková sérológia, pomocou ELISA metód dôkazu Anti-PT IgG, založená na 

≥100% náraste koncentrácie protilátok alebo na ≥50% poklese koncentrácie protilátok 

je špecifickou a citlivou sérologickou diagnostikou. 

4. Pre jedno-vzorkovú sérológiu nie sú zadefinované hodnoty cut-off pre Slovenskú 

republiku, nakoľko neboli vykonané zatiaľ žiadne imunologické prehľady v našich 

podmienkach. Z tohto dôvodu uvádzame aspoň dostupné referenčné hodnoty z EU 

referenčných laboratórií ako aj z dostupnej literatúry (Tab. 1, 2). 
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Tab. 1: Vekovo závislé referenčné hodnoty koncentrácií protilátok podľa súčasnej 

literatúry a odporúčaní EU referenčných laboratórií pre pertussis (1,3, 4). 

Protilátky 
Vekovo závislé referenčné hodnoty koncentrácie protilátok IU/ml 

< 1 rok 1-4 roky 5-10 rokov 11 a viac rokov 

Anti-PT IgG < 38 < 26 < 22 < 38 

Anti PT IgA < 2 < 2 < 6 < 12 

Anti- FHA IgG < 38 < 30 < 56 < 86 

Anti FHA IgA < 2 < 2 < 18 < 42 

 

Tab. 2: Interpretácia vyšetrenia anti-PT IgG, podľa súčasnej literatúry (1,3,4) 

Koncentrácia protilátok triedy IgG anti-

PT 

Klinická interpretácia 

Anti-PT IgG    > 100 IU/ ml Indikácia na akútnu infekciu alebo nedávnu 

vakcináciu 

Anti- PT IgG   < 40 IU/ ml Nie je indikácia na akútnu infekciu 

Anti-PT IgG    40-100 IU/ ml Nevyhnutné testovanie ďalšej vzorky o 2-4 

týždne, a vyšetrenie protilátok triedy IgA 

 

 

Diskusia a závery 

Väčšina prípadov pertussis v SR, hlásená do EPIS-u, je diagnostikovaná pomocou 

sérologických metód dôkazu protilátok. Podiel PCR diagnostikovaných prípadov je 

minimálny. Na kultiváciu prichádza veľmi malé percento vzoriek do NRC pre pertussis a 

parapertussis. Laboratórna diagnostika pertussis musí byť smerovaná k rýchlemu 

odhaleniu pôvodcu pomocou priamych diagnostických metód. Na prvom mieste je teda 

potrebné myslieť na kultiváciu a PCR. Sérológia by mala byť v prípade pertussis 

využívaná najmä ako metóda konfirmačná. Vzhľadom na vysoký počet vyšetrení pertussis 

pomocou sérologických metód v SR je potrebné zmeniť prístup k diagnostike tohto agens 

najmä u odbornej verejnosti. 
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ANALÝZA VÝSKYTU NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ V UNIVERZITNEJ 

NEMOCNICI MARTIN A V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROKY 2002 – 2012. 

 

E. Malobická1, D. Lukáčová1, H. Hudečková1,2, T. Červeňová2 

1Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin 
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 

 

Abstrakt 

Úvod: Nozokomiálne nákazy (NN) predstavujú závažný medicínsky, verejnozdravotnícky, 

právny a ekonomický problém nielen u nás, ale  v celosvetovom meradle. Cieľom 

predkladanej práce bolo analyzovať výskyt hlásených nozokomiálnych nákaz u pacientov 

hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Martin a v Slovenskej republike počas 

posledných 11 rokov.  

Materiál a metodika: Retrospektívno  - prospektívna analýza NN v okrese Martin 

a v Slovenskej republike za roky 2002 – 2012. Podkladom boli údaje z databázového 

systému Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky a z Listov 

epidemiologického vyšetrovania nozokomiálnych nákaz v Univerzitnej nemocnici Martin. 

Získané výsledky sme spracovali, analyzovali a štatisticky vyhodnotili v programe 

Microsoft Excel. Ako významné sme posudzovali rozdiely na hladine štatistickej 

významnosti p<0,05.  

Výsledky: Analýzou hlásených nozokomiálnych nákaz sme v Univerzitnej nemocnici 

Martin, ako aj v Slovenskej republike zistili stúpajúci trend hlásených nozokomiálnych 

nákaz.  Najväčší podiel nozokomiálnych nákaz, tvorili v Univerzitnej nemocnici Martin 

sepsy (21,8% t.j. 322 prípadov), kým v Slovenskej republike boli najčastejšími nákazami 

respiračné infekcie (30,8% t.j. 17 935 prípadov).  

Záver: Základným predpokladom pre zníženie výskytu závažných nozokomiálnych nákaz 

je ich presná evidencia a analýza. Preto odporúčame skvalitniť hlásenie nozokomiálnych 

nákaz. Ich surveillance umožní včas odhaliť začínajúci alebo hroziaci problém, ktorý môže 

spôsobiť vynaloženie vyšších finančných nákladov a ohrozenie života pacientov.  

 

Úvod 

Nozokomiálne nákazy (NN) sú nežiaducou komplikáciou zdravotnej starostlivosti 

aj na začiatku 21. storočia a podieľajú sa na predčasných úmrtiach pacientov (2,5). 

Súčasná medicína vo vyspelých krajinách venuje tomuto problému čoraz väčšiu pozornosť. 

Ročná hlásená incidencia NN v Slovenskej republike  vykazovaná za ostatné roky je nízka, 

nepresahuje 0,6% a nekorešponduje so svetovými údajmi. 

 

Materiál a metodika 

Retrospektívno  - prospektívna analýza NN v okrese Martin a v Slovenskej 

republike (SR) za roky 2002 – 2012. Podkladom boli údaje z databázového systému EPIS 

a LEV NN z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.   Získané 

výsledky sme spracovali, analyzovali a štatisticky vyhodnotili v programe Microsoft Excel. 
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Na analýzu štatistickej významnosti rozdielov početnosti sme použili Chí-kvadrátový test. 

Ako významné sme posudzovali rozdiely na hladine štatistickej významnosti p<0,05. 

 

Výsledky  

Za obdobie rokov 2002 – 2012 bolo hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici 

Martin (UNM) 326 808 pacientov. Nahlásených bolo 1 478 prípadov NN, čo predstavuje 

0,45% z celkového počtu hospitalizovaných pacientov. Priemerný výskyt hlásených NN je 

134,4 prípadov ročne (Medián = 129 prípadov). 

Analýzou hlásených NN v databáze EPIS SR sme v Univerzitnej nemocnici Martin 

zistili stúpajúci trend hlásených NN.  

Najviac nahlásených NN bolo v roku 2008 – 196 prípadov z 31 229 

hospitalizovaných pacientov (0,63%). Najmenej NN, 45 prípadov z 28 018 

hospitalizovaných pacientov bolo v roku 2006 (0,16%).  

Od roku 2002 sme zaznamenali dvojnásobný vzostup hlásených NN (s výnimkou 

v roku 2006, kedy došlo k poklesu), ale od roku 2010 bol zistený opäť pokles hlásenia NN. 

 

 

Obr 1. Výskyt hlásených NN v Univerzitnej nemocnici Martin za roky 2002 – 2012. (n 

= 1 478). 

Zdroj: EPIS SR 

 

Najviac nahlásených NN bolo v UNM v roku 2008 (Obr.1), a to 196 prípadov 

(0,6%). Rozdiel medzi počtom hlásených NN v roku 2008 a priemerným počtom 

hlásených NN je štatisticky významný (p<0,002). Štatisticky vysoko významný rozdiel 

sme taktiež zistili medzi počtom hlásených NN v roku 2006 a priemerným počtom 

hlásených NN za sledované obdobie (p<0,002). 

 

V Slovenskej republike má výskyt hlásených NN mierne stúpajúci trend (Obr. 2). 

Priemerný výskyt hlásených NN na Slovensku je 5 289 prípadov za rok (Medián = 

5420,0).  
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Obr 2. Výskyt hlásených NN v Slovenskej republike za roky 2002 – 2012. (n=58 187) 

Zdroj: EPIS SR 

 

Najvyšší výskyt NN v SR bol hlásený v roku 2012, 6 125 prípadov NN (Obr.2). 

Najmenej NN bolo nahlásených z roku 2004, a to 4 517 prípadov NN.  

Rozdiel medzi počtom hlásených NN v roku 2012 a priemerným počtom hlásených 

NN v SR je štatisticky vysoko významný (p<0,002). Taktiež štatisticky významný rozdiel 

sme zaznamenali medzi počtom nahlásených NN v roku 2004 a priemerným počtom 

hlásených NN v SR (p<0,002). 

Na grafe 3 uvádzame rozdelenie výskytu nozokomiálnych nákaz podľa vekových 

skupín v UNM a SR za roky 2002 – 2012 (Obr. 3). 

V UNM sa najviac NN, 503 prípadov sa vyskytlo vo vekovej skupine starších ako 

65 rokov – 34,0% NN. U detí do jedného roka bolo nahlásených 282 NN, čo predstavuje 

19,1%. Najmenej NN, 4 prípady, boli nahlásené vo vekovej skupine 10 – 14 ročných – 

0,3% NN.  Rovnakú vekovošpecifickú chorobnosť sme zaznamenali aj pri analýze NN 

v SR. Najviac NN bolo nahlásených vo vekovej skupine starších ako 65 rokov, a to 9333 

prípadov (42,9%). Rovnako, ako v UNM i v SR bolo najmenej NN, 526 bolo nahlásených 

vo vekovej skupine 10 – 14 ročných (0,9%).  
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Obr 3. Rozdelenie výskytu nozokomiálnych nákaz  podľa vekových skupín v UNM a 

SR za roky 2002 –2012. 

 Zdroj: EPIS SR 

 

Na nasledujúcom grafe (Obr. 4) uvádzame rozdelenie hlásených nozokomiálnych 

nákaz v UNM podľa lokalizácie. V sledovanom období (r. 2002 – 2012) bolo najviac 

hlásených  prípadov sepsí - 21,8% (322 prípadov) a respiračných nozokomiálnych nákaz – 

21,4% (317 prípadov). Urogenitálne infekcie sa vyskytli v počte 311 prípadov (21,1%), 

infekcie rán v počte 210 prípadov (14,2%) a infekcie kože a slizníc v počte 204 prípadov 

(13,8%). Ostatné lokalizácie sa vyskytli menej ako v šiestich percentách prípadov NN. 

 

Obr 4. Lokalizácie výskytu nozokomiálnych nákaz u pacientov v UNM za roky 2002 –

2012.  (n= 1 478)  

Zdroj: EPIS SR 
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Na nasledujúcom  obrázku  je znázornený výskyt hlásených NN v SR podľa 

lokalizácie (Obr. 5).  

 

Obr 4. Lokalizácie výskytu nozokomiálnych nákaz u pacientov v SR za roky 2002 –

2012.  (n= 58 187)                                                                                                           

Zdroj: EPIS SR 

Za sledované obdobie boli v SR najčastejšími hlásenými NN respiračné infekcie, 

a to 30,8% (17 935 prípadov). V 18,7% boli zistené urogenitálne infekcie (10 868 

prípadov). Sepsy sa vyskytli v počte 7 702 prípadov (13,3%), infekcie rán v počte 7 445 

prípadov (12,8%) a črevné infekcie v počte 7 297 prípadov (12,6%). Ostatné lokalizácie sa 

vyskytli menej ako v 10% prípadov NN. 

  

Diskusia 

Význam nozokomiálnych nákaz stále rastie. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná 

v populácii, ktorej vnímavosť na infekcie sa zvyšuje (pre pokročilý vek, 

imunodeficienciu). Postupy, ktoré sa používajú predstavujú zvýšené riziko infekčných 

komplikácií (invázne zákroky, intenzívna starostlivosť, transplantácie atď.) Kvôli tomu 

zdravotníctvo investuje stále viac času a zdrojov do riešenia tohto problému. Väčšina 

krajín sa zaoberá otázkou NN v ich vlastnom kontexte, s rôznym postupom a prioritami 

(4). 

Analýzou údajov z databázy Epidemiologického informačného systému sme zistili, 

že za sledované obdobie (r. 2002 – 2012) má výskyt hlásených NN zo zdravotníckych 

zariadení v SR mierne stúpajúci trend. Je to ale len zlomok predpokladaného výskytu NN. 

Počas roku 2011 nebola nahlásená žiadna NN až zo 45 zdravotníckych zariadení v SR (z 

celkového počtu 144 zdravotníckych zariadení), čo predstavuje 31,3 % (10, 11). 

Priemerný ročný výskyt hlásených nozokomiálnych nákaz v Univerzitnej 

nemocnici Martin za roky 2002 – 2012 je 0,45%,  a má podobne, ako hlásenie na SR 

mierne stúpajúci trend. Zatiaľ je obtiažne posúdiť, či to nie je iba prechodné zlepšenie. 

Predpokladáme, že istý vplyv má aj zvýšená pozornosť venovaná tejto problematike vo 

vzdelávaní zdravotníckeho personálu, v systémoch hodnotenia kvality zdravotnej 

starostlivosti ako aj vo zvyšovaní povedomia o význame NN v celej spoločnosti. Výskyt  
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hlásených NN je ale stále nižší, ako sa udáva v literatúre. V Európe sa priemerne vyskytujú 

NN približne u 8% hospitalizovaných pacientov, s národnými hodnotami od 6 – 12% (7). 

Autori Šrámová a kol. uvádzajú výskyt NN v Českej republike od 1,36 – 2,80% 

v závislosti na charaktere oddelenia (9). V USA sa odhaduje výskyt NN na 2 milióny za 

rok (1).  

Z údajov za sledované obdobie rokov 2002 – 2012 vyplýva, že najviac pacientov 

s nozokomiálnou nákazou v UNM aj na Slovensku bolo vo vekovej skupine starších ako 

65 rokov. V UNM sa vysoký počet NN  vyskytol i vo vekovej kategórii detí do jedného 

roka.  Naše zistené údaje sú rovnaké, ako uvádzajú autori v literatúre (9). Deti do jedného 

roka sú náchylnejšie na ochorenia, keďže ešte nemajú dostatočne vyvinutý imunitný 

systém. Od 1 roka do 44 rokov je nižší výskyt NN. Od 45 rokov sa už začína uplatňovať 

vplyv veku a pribúdajúcich zdravotných ťažkostí. Najvyšší počet prípadov NN v skupine 

najstarších pacientov určite súvisí i s najväčším počtom hospitalizovaných pacientov 

v tejto vekovej kategórii, ale podstatnú úlohu zohrávajú aj závažnejšie základné ochorenia 

pacientov a horší stav imunity  pacientov v tejto vekovej skupine. 

V sledovanom období (rok 2002 – 2012) bolo do Epidemiologického informačného 

systému z UNM do nahlásených najviac sepsí a respiračných nákaz. Zastúpenie hlásených 

nozokomiálnych nákaz  podľa lokalizácie v UNM v porovnaní s celoslovenským 

priemerom je podobné.  Na Slovensku najväčší podiel predstavovali respiračné 

a urogenitálne nákazy.  V literatúre sme zaznamenali odlišné údaje o výskyte 

nozokomiálnych nákaz podľa lokalizácie vo svete. Podľa autora Marcela, najčastejšími 

typmi nozokomiálnych nákaz sú urogenitálne infekcie (30 – 40%), po nich nasledujú 

respiračné nákazy (10 – 20%) a infekcie v mieste chirurgického výkonu (10 – 20%). 

Nákazy kože a mäkkých tkanív tvoria približne 10% výskytu nozokomiálnych nákaz 

a najmenej sa vyskytujú sepsy, a to približne 5% výskytu NN (7). Domnievame sa, že 

rozdiel je spôsobený najmä odlišnými definíciami  skupín nozokomiálnych nákaz vo svete 

a na Slovensku. Okrem toho sa na Slovensku venuje pozornosť iba klinicky závažnejším 

prípadom nozokomiálnych nákaz.  

Na základe analýzy, ktorú sme vykonali z údajov z Epidemiologického 

informačného systému vyplýva, že hlásený výskyt NN v Slovenskej republike je 

podhodnotený.  Podľa Výročnej správy o činnosti regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva je počet nahlásených NN len zlomkom predpokladaného skutočného výskytu 

NN v zdravotníckych zariadeniach v SR, napriek povinnosti hlásiť každú NN do 48 hodín,  

ako to vyplýva zo zákona NR SR č. 355/2007 Z.z (10).   

V tejto oblasti sa už veľa spravilo, ale opatrenia nie sú stále dostatočné. Mnohé 

faktory prispievajú k tomu, že riziko vzniku NN stúpa. Je najvyšší čas doplniť mnohé 

teoretické úvahy a tvrdenia o praktické riešenia s cieľom eliminácie rizík NN. Prvoradú 

úlohu má jednoznačne prevencia, pretože je najjednoduchším a pritom i najúčinnejším 

spôsobom, ako predchádzať vzniku NN. Odborníci predpokladajú, že správnymi 

preventívnymi opatreniami je možné znížiť výskyt NN vo vyspelých krajinách o viac ako 

20% a v rozvojových krajinách o viac ako 40%. Je však nutné dokonale poznať incidenciu 

NN, pôvodcov nákaz, ich najčastejšie rizikové faktory, spôsob prenosu NN a rezistenciu na 

antibiotiká (5).  

 

Záver 

Nozokomiálne nákazy sú sprievodným javom ústavnej a ambulantnej  

zdravotníckej starostlivosti aj na začiatku 21. storočia. Tri základne faktory – organizmus 

pacienta oslabený chorobou alebo poruchou imunity, invazívne výkony a rezistentná 

mikrobiálna flóra vytvárajú predpoklady pre vznik infekčného procesu v súvislosti 
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s diagnostickým, terapeutickým alebo ošetrovacím postupom realizovanom 

v zdravotníckom zariadení (6,8). 

Základným predpokladom pre potlačenie výskytu nozokomiálnych nákaz je ich 

presná evidencia a analýza. Preto odporúčame skvalitniť surveillance nozokomiálnych 

nákaz. Ich sledovanie a hlásenie umožní včas odhaliť začínajúci alebo hroziaci problém, 

ktorý môže spôsobiť vynaloženie vyšších finančných nákladov a ohrozenie života 

pacientov.  

 

Literatúra 

 

1. BURKE, J. P. 2003.  Infection control – a problem for patient safety. In The new 

England Journal of Medicine. Február 2003, 348(7):651-6. 

2. DUCEL, G.,FABRY, J., NICOLLE, L. 2002, Prevention of hospital-acquired 

infections. A practical guide. 2 vyd. WHO, 2002. 64 s.  [online ]. [cit. 2011-09-10]. 

Dostupné na internete: 

http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/whocdscsreph200212.pdf 

3. Epidemiologický informačný systém Slovenskej republiky 

4. EXNER, M. a kol. 2004. 1974-2004: 30 Jahre Kommission für Krankenhaushygiene. 

Bundesgesundheitsbllat Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2004; 47(4):313-

22. 

5. MAĎAR, R., PIEZGOVÁ, L. 2008. MRSA v domovech pre seniory. Existuje dúvod 

pro obavy? In Nozokomiálne nákazy. ISSN 1336-3859, 2008, roč. 7, č 3, s. 1–8.  

6. MAĎAR, R. - PODSTATOVÁ, R. - ŘEHOŘOVÁ, J. 2006. Prevence 

nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha, Grada Publishing, 2006. 180 s. ISBN  

80-247-1673-9. 

7. MARCEL, J. P. et al. 2008. Healthcare-associated infections: think globally, act 

locally. In Clinical  Microbiology and  Infecion.  2008. 14(10):895-907. 

8. POKORNÁ, R. 2006. Zásady bariérové ošetřovací techniky.  In Nozokomiálne 

nákazy. ISSN 1336-3859, 2006, roč. 5, č. 3, str. 34–37. 

9. ŠRÁMOVÁ, H. a kol. 1995. Nozokomiální nákazy. Praha: MAXDORF, 1995. s. 224. 

ISBN 80-85912-00-7. 

10. Výročné správy o činnosti Regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

v Slovenskej republike za roky 2002 – 2011. 

11. Výročná správa o činnosti Regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

v Slovenskej republike za rok 2011. [online]. [cit. 2013-02-06]. Dostupné na 

internete: http://www.uvzsr.sk/docs/vs/vyrocna_sprava_SR_11.pdf 

  

http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/whocdscsreph200212.pdf


AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

178 
 

HODNOTENIE FYZICKEJ ZÁŤAŽE PRI PRÁCI: FINÁLNA INŠPEKCIA - 

PRÁCA NA LINKE 

 

E. Marejková1, S. Cisariková2 

1RÚVZ so sídlom v Žiline 

2PZS – ProBenefit s.r.o., Púchov 

 

Úvod: Ochorenia podporno- pohybového systému  profesionálneho pôvodu  predstavujú 

celosvetovo  závažný problém. Z roka na rok ich počet narastá. To má  okrem  obtiaží  

pacientov, obmedzenia ich  pracovno- popracovnej výkonnosti aj značný sociálno 

ekonomický  dopad nielen na postihnuté osoby, ale aj  na spoločnosť. Preto sa dostáva 

do popredia nutnosť  štúdia  pracovných podmienok, ergonomickej analýzy, od čoho sa 

môžu následne odvíjať  účinné  návrhy  na predchádzanie vzniku  poškodenia  zdravia. 

Metodika: Pri hodnotení fyzického zaťaženia bola sledovaná skupina  zamestnancov 

finálnej  inšpekcie  výroby automobilov. Zamestnanci  opravovali karosérie,  brúsili, leštili 

a odstraňovali  chyby na povrchu lakovaných povrchov za použitia  rôznych nástrojov: 

orbitálnej  brúsky, striekacej a teplovzdušnej pištole, ručnej pulírky, striekacej pištole  s 

konečnou kontrolou karosérie vrátane interiéru automobilov. Pri hodnotení fyzickej  

pracovnej záťaže postupovali autori v súlade s §38 odst.1 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími  vyhláškami MZ SR týkajúcimi sa  

manipulácie s bremenami,  expozíciou  vibráciam, hluku, chemickým faktorom, teplo a 

chladu a psychickou a senzorickou záťažouv práci  vrátane Vyhláškou MZ SR č. 448/2007.  

Výsledky: Autori vykonali  komplexné  hodnotenie  pracovných činností  (označených  

takt 1 – 5) počas pracovných zmien. Zhodnotili  energetický výdaj a lokálnu svalovú záťaž 

trupu a končatín. Po porovnaní výsledkov  s limitmi, danými legislatívou,  konštatovali,  že 

sledované pracovné činnosti nemali charakter  dlhodobého jednostranného zaťaženia 

pohybového aparátu, neboli prekračované limity  z hľadiska manipulácie bremenami. 

Niektoré činnosti boli spojené s  dlhšie trvajúcimi neprijateľnými pracovnými polohami, 

pre niektoré práce nebolo vhodné zaradenie žien vo vyššom veku nad 50 rokov. Výstupom  

zistení bolo  odporučenie zaradenia sledovaných  čínností do 2. kategórie prác z hľadiska 

hodnotenia fyzickej záťaže.  

Záver: Napriek objektivizovanej miere  podlimitného zaťaženia pohybového aparátu 

autori upozornili na  vyššie riziko vzniku  syndrómu karpálneho kanála  pri  monotónnej 

repetitívnej práci, neprijateľných polohách rúk, nutnosti značného pevného zovretia  ruky 

pri držaní  rôznych nástrojov a odporučili viaceré  preventívne opatrenia spojené aj s 

rotáciou pracovníkov pri práci  s vibračnými  ručnými nástrojmi. 

  

Kľúčové slová: automobilový priemysel, fyzické zaťaženie, energetický výdaj, lokálne 

svalové zaťaženie,  bremená,  pracovné polohy, hodnotenie, kategória prác 

 

Úvod  

 Najčastejšími chorobami z  povolania sú v súčasnosti aj na Slovensku ochorenia 

z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín(DNJZ - 2).  Práca 

v automobilovom  priemysle pri   finálnej inšpekcii by tiež  mohla predstavovať pre 

zamestnancov  zvýšené ohrozenie  touto chorobou s  následnou trvalou redukciou 

pracovného potenciálu,  spoločensko- ekonomickým handicapom. Ochorenie je  

problémom  aj pre zamestnávateľov, lebo  pri chorobe z povolania je zamestnávateľovi 

legislatívne  určené finančne  kompenzovať obmedzenie spoločenského uplatnenia  
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chorého  zamestnanca.. Preto  je potrebné  preventívne zmapovať mieru možného rizika 

tohto ochorenia a včas realizovať opatrenia, ktoré by  zabránili  vzniku DNJZ (4,5).   

Sledované pracovisko  

 Sledovaná spoločnosť sa zaoberá výrobou osobných automobilov. Pracovisko 

finálnej inšpekcie je situované v hale, ktorá má rozmery 42,0 x 4,8 x 3,2 m. hala je 

celokovová. Pozostáva z 2 kabín, ktoré sú rozdelené na oddelenia podľa druhu 

vykonávanej činnosti do 5 taktov a pracovisko výstup. Na pracoviskách nie je zdroj 

prirodzeného osvetlenia, len umelé osvetlenie zabezpečené neónovými výbojkami. Kabíny 

majú nútené vetranie zabezpečené klimatizačnou jednotkou, pri striekaní sa spúšťa spodné 

a vrchné odsávanie.  

Popis činností jednotlivých  pracovných  taktov a používaných pracovných nástrojov 

takt 1 – oprava strechy karosérie a prednej kapoty s použitím ručnej pulírky 

DYNABRADE 57126 a orbitálnej brúsky DYNABRADE 58037 

takt 2 – oprava karosérie a interiéru karosérie s použitím orbitálnej brúsky 

DYNABRADE 58037 

takt 3 – oprava blokov karosérie a interiéru karosérie s použitím ručnej pulírky 

DYNABRADE 57126 

takt 4 – kontrola kvality a označovanie chýb 

takt 5 – oprava označených chýb s použitím ručnej pulírky DYNABRADE 57126, 

orbitálnej brúsky DYNABRADE 58037, striekacej pištole SATA Minijet 4 HVLP 

a teplovzdušnej pištole STEINEL5000 HG. 

      výstup – konečná kontrola celej karosérie vrátane interiéru 

 Pracovný proces pozostáva z brúsenia, leštenia, odstraňovania chýb na povrchu 

lakovaných karosérií automobilov, kontroly karosérií zrakom a hmatom. Pri práci sa 

používajú ručné pulírky DYNABRADE 57126,  DYNABRADE 58037, striekacie pištole 

SATA Minijet 4 HVLP a teplovzdušná pištoľ STEINEL 5000 HG. 

Metodiky 

 Pri hodnotení fyzickej pracovnej záťaže sa postupovalo v súlade s ustanovením § 

38 ods. 1 zákona MZ SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov,v znení neskorších predpisov, v súlade s 

Vyhláškou MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou 

záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, s NV 

SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami, s Vyhláškou MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o 

ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, s Vyhláškou  MZ SR č. 

541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, s NV SR č. 

115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/20006 

Z.z., NV SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 

naochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibrácií, NV SR 

č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
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chemickým faktorom pri práci a NV SR č. 300/2007 Z.z. a Vyhlášky MZ SR č. 

448/2007Z.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. 

 Pri hodnotení celkovej fyzickej záťaže a stanovenie priemerného celozmenového a 

minútového energetického výdaja/spotreby energie pri práci (EV) sa postupovalo metódou 

podľa Borského, pri ktorom sa jednotlivým časovým údajom získaným pozorovaním počas 

pracovnej zmeny priraďujú tabuľkové hodnoty, osobitne zohľadňujúce polohu tela pri 

práci, rýchlosť chôdze a zastúpenie svalovej hmoty pri určitých pracovných operáciách (1). 

Výsledný zmenový a minútový priemerný energetický výdaj bol následne porovnaný s 

príslušnými legislatívnymi normami. Prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže 

zamestnancov sú dané  Vyhláškou  č. 542/2007 Z.z., prílohou č. 2. 

  Pri hodnotení lokálnej svalovej záťaže a stanovenia svalovej sily sa vychádzalo z 

metodiky na prešetrenie a hodnotenie pracovných podmienok pri podozrení na 

profesionálne ochorenie z DNJZ, kde sa hodnotilo uhlové postavenia hornej končatiny 

(alfa, beta, gama), doba, počas ktorej sila pôsobí a počet pohybov pri vykonávaní 

jednotlivých pracovných činností. V závislosti od maximálnej sily pri zdvihu a tlaku 

spojeného s rôznymi polohami predlaktia a nadlaktia bola stanovená celozmenová 

priemerná vynakladaná sila svalových skupín predlaktia a ruky a porovná sa s príslušnými 

legislatívnymi normami. 

 Pre získanie popisov pracovných postupov a analýz pracovných činností pri 

vykonávaní činností bola použitá metóda priameho sledovania jednotlivých činností na 

pracovisku (zisťovanie dĺžky činností pomocou stopiek) a zároveň použitie video-záznamov 

pre vypracovanie snímkov pracovného dňa s minútovou presnosťou (3).  

 Pre  hodnotenie pracovných polôh sa používal video-záznam, doplňujúce údaje 

boli poskytnuté od vedúcich zamestnancov. Vychádzalo sa z legislatívneho porovnania 

prijateľnosti, podmienenej prijateľnosti resp. neprijateľnosti polôh jednotlivých častí tela 

pri vykonávaní pracovných činností vo vzťahu k skutočnosti (Vyhláška č. 542/2007 Z.z.) 

 Pri hodnotení prekročenia resp. neprekročenia smenových hmotnostných hodnotách 

pri ručnej manipulácii s bremenami  bola celková hmotnosť zmanipulovaných bremien 

za zmenu porovnaná s príslušnými legislatívnymi normami. 

 Pre ergonomické hodnotenie boli získané podklady prostredníctvom 

modifikovaného dotazníku Nordic Questionnaire, ktorý vyplnili anonymne 

zamestnanci. Dotazník je zameraný na zaznamenanie výskytu, lokalizácie a intenzity 

zdravotných ťažkostí súvisiacich s vplyvom rizikových faktorov na pracovisku (4).  

 Všetky údaje z dotazníkov boli následne analyzované v  analytickom systéme 

EXCEL.  

Výsledky 

Hodnotenie rizika vzniku syndrómu karpálneho tunela 

 Boli zhodnotené jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.  

Vyhodnotenie fyzickej záťaže 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

181 
 

Každý takt 1 – 5 a výstup bol hodnotený osobitne pre jednotlivé faktory: 

energetický výdaj (EV); hodnotenie lokálnej svalovej záťaže; 

hodnotenie pracovných polôh; práca s bremenami 

 

VÝSLEDKY   HODNOTENIA    PRACOVÍSK 

Pracovisko: FINÁLNA INŠPEKCIA – takt 1 

1) Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže – energetického výdaja 

 Celková pracovná doba je od 5.45 hod.  do 13.45 hodín, t.j. 8 hodín (480 minút). 

Prestávka  je 30 minút, tzn., že čistý pracovný čas je 450 minút.  

Výsledky: 

 Celozmenový energetický výdaj (EV) je  2 864,1 kJ/8 hodín = 2,9 MJ  

 Priemerný  minútový energetický výdaj je 5,9 kJ. 

 Ročný energetický výdaj za 235 pracovných dní: 681,5 MJ 

Hodnotenie: 

 Porovnanie získaných výsledkov s uvedenými legislatívnymi prípustnými 

hodnotami: 

 Vzhľadom k rovnomernému rozdeleniu pracovnej zmeny hodnotíme získaný EV 

s prípustnými hodnotami zmenového priemerného energetického výdaja. Výsledná 

hodnota  je v norme pre všetky vekové skupiny mužov a žien. 

 Ročný najvyšší prípustný energetický výdaj je taktiež v norme pre všetky vekové 

skupiny mužov a žien. 

 Minútový prípustný energetický výdaj, ktorý nesmie byť počas zmeny prekročený 

ani pri krátkodobých operáciách, nebol prekročený  ani pre jednu vekovú 

kategóriu mužov a žien. 

2) Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a frekvencii 

pracovných pohybov 

 Prepočet  % Fmax priemernej vynakladanej sily v zmene podľa časovo váženého 

priemeru u ženy:(105 x 12,3) + 345/480 = 1291,5 + 345/480 = 1636,5/480 = 3,4 % Fmax
                        

(345 min. = 480 min. - 30 min. prestávky – 105 min. brúsenie a pulírovanie) 

Prepočet  % Fmax priemernej vynakladanej sily v zmene podľa časovo váženého 

priemeru u muža:(105 x 7,7) + 345/480 = 808,5 + 345/480 = 1153,5/480 = 2,4 % Fmax
  

Počet pohybov v priemere je 20/minútu. Podľa prílohy č. 3 Vyhlášky MZ SR č. 

542/2007 Z.z.  počet pohybov, pri ktorých sú zaťažované malé skupiny predlaktia a ruky, 

nesmie za zmenu ani krátkodobo za minútu prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke č. 2. 

Početnosť pohybov, pri ktorých sú zaťažované malé skupiny predlaktia a ruky, nesmie 

prekročiť pri vynakladaných svalových silách 3 % F max hodnotu 110 /min., pri 6 % F 

max hodnotu 90/min..  
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Zistená celozmenová priemerná vynakladaná sila so zohľadnením počtu pohybov 

dosahuje hodnotu u ženy 3,4 % Fmax
  a u muža 2,4 % Fmax, neprekračuje prípustné 

limity dané Vyhláškou MZ SR č. 542/2007 Z.z., činnosť nemá charakter dlhodobého, 

nadmerného, jednostranného (DNJZ) zaťaženia horných končatín.                     

3) Hodnotenie pracovných polôh 

 pracovníci vykonávajú prácu s prevahou dynamickej zložky (pracovný úkon 

trvá menej ako 3s), jednotlivé pohyby sú v čase do 2s. 

 Pracovníci vykonávajú prácu v neprijateľných pracovných polohách: 

 trup – 15 sek. predklon trupu > 60°/ minútu, čo znamená 26,25 minút/pracovný čas 

brúsenia, pulírovania (t.j. 105 minút) + 10 sek. predklon trupu > 60°/ minútu, t.j. 

9,2 minúty /pracovný čas hľadania chýb – 55 minút. Celkový čas práce v 8-

hodinovej pracovnej zmene v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách 

nesmie prekročiť 30 minút. 

 hlavy a krku -  5 sek. predklon hlavy > 25°/ minútu, čo znamená 13,3 

minút/pracovný čas 160 minút (brúsenie, pulírovanie, hľadanie chýb) pri 

frekvencii pohybov ≥ 2x/min.  

 hornej končatiny – 30 sek. vzpaženie hornej končatiny > 60°/ min., čo znamená 

52,5 minút/pracovný čas 105 minút pri frekvencii pohybov ≥ 2x/min + 10 sek. 

vzpaženie hornej končatiny > 60°/ min., čo znamená 9,2 minút/pracovný čas 55 

minút pri frekvencii pohybov ≥ 2x/min.  

 Práca v podmienene prijateľných pracovných polohách: 

 hornej končatiny – 20 sek. vzpaženie hornej končatiny 40° - 60°/ min., čo znamená 

53,3 minút/ pracovný čas 160 minút. Celkový čas práce v 8-hodinovej pracovnej 

zmene v jednotlivých podmienene prijateľných polohách nesmie presiahnuť 160 

minút. 

 Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách je 115 

minút, tzn. nie sú prekročené limity dané legislatívou (limitná hodnota je čas v podmienene 

prijateľných a neprijateľných polohách nesmie byť dlhší ako ½ osemhodinovej pracovnej 

zmeny, t.j. 240 minút). 

 Celkový čas práce v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách  trupu a 

horných končatinách prekračuje stanovený časový limit 30 minút.  

Pracovisko: FINÁLNA INŠPEKCIA – takt 2, takt 3 

1) Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže – energetického výdaja 

A) takt 2 

 Celková pracovná doba je od 5.45 hod.  do 13.45 hodín, t.j. 8 hodín (480 minút). 

Prestávka je 30 minút, tzn., že čistý pracovný čas je 450 minút.  

Výsledky: 

 Celozmenový energetický výdaj (EV) je  2 876,6 kJ/8 hodín = 2,9 MJ  

 Priemerný  minútový energetický výdaj je 5,99 kJ. 

 Ročný energetický výdaj za 235 pracovných dní: 681,5 MJ 

Hodnotenie: 
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 Porovnanie získaných výsledkov s uvedenými legislatívnymi prípustnými 

hodnotami: 

 Vzhľadom k rovnomernému rozdeleniu pracovnej zmeny hodnotíme získaný EV 

s prípustnými hodnotami zmenového priemerného energetického výdaja. Výsledná 

hodnota  je v norme pre všetky vekové skupiny mužov a žien. 

 Ročný najvyšší prípustný energetický výdaj je taktiež v norme pre všetky vekové 

skupiny mužov a žien. 

 Minútový prípustný energetický výdaj, ktorý nesmie byť počas zmeny prekročený 

ani pri krátkodobých operáciách, nebol prekročený  ani pre jednu vekovú 

kategóriu mužov a žien. 

B) takt 3 

Celková pracovná doba je od 5.45 hod.  do 13.45 hodín, t.j. 8 hodín (480 minút). 

Prestávka je 30 minút, tzn., že čistý pracovný čas je 450 minút.  

Výsledky: 

 Celozmenový energetický výdaj (EV) je  3404,1 kJ/8 hodín = 3,4 MJ  

 Priemerný  minútový energetický výdaj je 7,09 kJ. 

 Ročný energetický výdaj za 235 pracovných dní: 799 MJ 

Hodnotenie: 

 Porovnanie získaných výsledkov s uvedenými legislatívnymi prípustnými 

hodnotami: 

 Vzhľadom k rovnomernému rozdeleniu pracovnej zmeny hodnotíme získaný EV 

s prípustnými hodnotami zmenového priemerného energetického výdaja. Výsledná 

hodnota  je v norme pre všetky vekové skupiny mužov a vekové skupiny žien do 

49 rokov. Je prekročený pre vekové skupiny žien od 50 rokov. 

 Ročný najvyšší prípustný energetický výdaj je taktiež v norme pre všetky vekové 

skupiny mužov a vekové skupiny žien do 49 rokov. Je prekročený pre vekové 

skupiny žien od 50 rokov.  

 Minútový prípustný energetický výdaj, ktorý nesmie byť počas zmeny prekročený 

ani pri krátkodobých operáciách, nebol prekročený  ani pre jednu vekovú 

kategóriu mužov a žien. 

2) Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a frekvencii 

pracovných pohybov 

 Takt 2: 

Prepočet  % Fmax priemernej vynakladanej sily v zmene podľa časovo váženého 

priemeru ženy: (110 x 10,8) + 340/480 = 1188 + 340/480 = 1528/480 = 3,18 % Fmax
                        

(340 min. = 480 min. - 30 min. prestávky – 110 min. brúsenie a pulírovanie) 

Prepočet  % Fmax priemernej vynakladanej sily v zmene podľa časovo váženého 

priemeru  muži: (110 x 6,75) + 340/480 = 742,5 + 340/480 = 1082,5/480 = 2,25 % Fmax
  

Zistená celozmenová priemerná vynakladaná sila so zohľadnením počtu pohybov 

neprekračuje prípustné limity, činnosť nemá charakter dlhodobého, nadmerného, 

jednostranného (DNJZ) zaťaženia horných končatín.            
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Takt 3:             

Zistená celozmenová priemerná vynakladaná sila so zohľadnením počtu pohybov u 

mužov neprekračuje prípustné limity, činnosť nemá charakter dlhodobého, nadmerného, 

jednostranného (DNJZ) zaťaženia horných končatín.            

U žien zistená celozmenová priemerná vynakladaná sila so zohľadnením počtu 

pohybov prekračuje prípustné limity (limitná hodnota pre 7 % F max. je 37 

pohybov/min.).            

 

3) Hodnotenie pracovných polôh  

 pracovníci vykonávajú prácu s prevahou dynamickej zložky  

Takt 2: 

 Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách je 91,6 

minút (= 36,6 + 18,3 + 36,7) nie sú prekročené legislatívou stanovené limity. 

 Celkový čas práce v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách  trupu  

prekračuje stanovený časový limit 30 minút.  

Takt 3: 

 Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách je 167,4 

minút (= 111,6 + 55,8) nie sú prekročené legislatívou stanovené limity. 

 Celkový čas práce v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách  trupu  

prekračuje stanovený časový limit 30 minút.  

 

Pracovisko: FINÁLNA INŠPEKCIA – takt 1, 2 a 3 

 Pracovníci na taktoch 1, 2 a 3 rotujú v rámci pracovnej zmeny po 2 hodinách. 

Vzhľadom k tomu, že pracujú 8 hodín, musia na jednom takte byť 4 hodiny, na ostatných 2 

taktoch po 2 hodinách. Prepočet všetkých údajov bol hodnotený pre situáciu, kedy 

pracovník je 3,5 hodín na takte 3  (najnáročnejší takt podľa vyššie uvedených údajov). 

1) Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže – energetického výdaja 

Výsledky: 

 Celozmenový energetický výdaj (EV) je  3100,95 kJ/8 hodín = 3,1 MJ  

 Priemerný  minútový energetický výdaj je 6,5 kJ. 

 Ročný energetický výdaj za 235 pracovných dní: 728,5 MJ 

Hodnotenie: 

 Porovnanie získaných výsledkov s uvedenými legislatívnymi prípustnými 

hodnotami: 

 Vzhľadom k rovnomernému rozdeleniu pracovnej zmeny hodnotíme získaný 

EV s prípustnými hodnotami zmenového priemerného energetického výdaja. 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

185 
 

Výsledná hodnota  je v norme pre všetky vekové skupiny mužov a vekovú 

skupinu 18 – 59 rokov  u žien. Je prekročená pre ženy vo veku nad 60 

rokov. 

 Ročný najvyšší prípustný energetický výdaj je taktiež v norme pre všetky 

vekové skupiny mužov a vekovú skupinu 18 – 59 rokov  u žien. Je 

prekročený pre ženy vo veku nad 60 rokov. 

 Minútový prípustný energetický výdaj, ktorý nesmie byť počas zmeny 

prekročený ani pri krátkodobých operáciách, nebol prekročený  ani pre jednu 

vekovú kategóriu mužov a žien. 

___________________________________________________________________ 

 2) Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a 

frekvencii pracovných pohybov 

Na taktoch 1 a 2 zistené celozmenové priemerné vynakladané sily so zohľadnením počtu 

pohybov neprekračovali  prípustné limity.  

Na takte 3 u mužov limity prekročené neboli, u žien áno. 

 Výsledok: U mužov nie sú prekročené prípustné limity, činnosť nemá charakter 

nadmerného zaťaženia horných končatín.      

 U žien je priemerná vynakladaná sila: 1. takt  -  3,4 % Fmax; 2. takt  - 3,2 % ; 3. 

takt  - 7,8 % F max .Zistená celozmenová priemerná vynakladaná sila so 

zohľadnením počtu pohybov neprekračuje prípustné limity, činnosť nemá 

charakter nadmerného zaťaženia horných končatín.     

___________________________________________________________________

____ 

3) Hodnotenie pracovných polôh 

 pracovníci vykonávajú prácu s prevahou dynamickej zložky (pracovný úkon trvá 

menej ako 3s), jednotlivé pohyby sú v čase do 2s. 

Celkovo sú pracovníci v nepriaznivých polohách trupu 67,5 + 4,6 minút = 72,1 minút.  

Celkovo sú pracovníci v nepriaznivých polohách horných končatín 13 + 2,3  = 15,3 minút.  

Celkovo sú pracovníci v podmienene prijateľných polohách horných končatín 13,3 + 9,1 + 

27,9 minút = 50,3 minút.  

Celkovo sú pracovníci v podmienene prijateľných polohách trupu  9,1 + 27,9 minút = 37 

minút.   

 Celkový čas práce v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách je 67,3 + 

50,3 = 117,6 minút, tzn. nie sú prekročené limity dané legislatívou (limitná hodnota je čas 

v podmienene prijateľných a neprijateľných polohách nesmie byť dlhší ako ½ 

osemhodinovej pracovnej zmeny, t.j. 240 minút). 

Celkový čas práce v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách  trupu  

prekračuje stanovený časový limit 30 minút.  

Pracovisko: FINÁLNA INŠPEKCIA – takt 4 + výstup 

1) Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže – energetického výdaja  
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 Celozmenový energetický výdaj (EV) je  3627,9 kJ/8 hodín = 3,6MJ  

 Priemerný  minútový energetický výdaj je 7,5 kJ. 

 Ročný energetický výdaj za 235 pracovných dní: 846 MJ 

HODNOTENIE: 

 Porovnanie získaných výsledkov s uvedenými legislatívnymi prípustnými 

hodnotami: 

 Vzhľadom k rovnomernému rozdeleniu pracovnej zmeny hodnotíme získaný EV 

s prípustnými hodnotami zmenového priemerného energetického výdaja. Výsledná 

hodnota  je prekročená pre  vekové skupiny žien od 50 rokov. Nie je prekročená 

pre žiadnu vekovú kategóriu mužov a vekovú kategóriu žien od 18 do 49 rokov.  

 Ročný najvyšší prípustný energetický výdaj výsledná hodnota  je prekročená pre  

vekové skupiny žien od 50 rokov. Nie je prekročená pre žiadnu vekovú kategóriu 

mužov a vekovú kategóriu žien od 18 do 49 rokov.  

 Minútový prípustný energetický výdaj, ktorý nesmie byť počas zmeny 

prekročený ani pri krátkodobých operáciách, nebol prekročený  ani pre jednu 

vekovú kategóriu mužov a žien. 

_________________________________________________________________________ 

2) Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a frekvencii 

pracovných pohybov 

 Na pracovisku takt 4 a výstup: pri práci nevzniká riziko DNJZ (práca nie je 

jednostranná ani nadmerná). Zistená celozmenová priemerná vynakladaná sila so 

zohľadnením počtu pohybov neprekračuje prípustné limity, činnosť nemá charakter 

DNJZ zaťaženia horných končatín.                       

________________________________________________________________________ 

3) Hodnotenie pracovných polôh 

Celkový čas práce v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách horných končatín  

neprekračuje stanovený časový limit 30 minút.  

 Celkový čas v neprijateľných a podmienene prijateľných polohách je 165 minút 

(120 + 45 minút), tzn.  nie sú prekročené legislatívou dané limity (> 240 minút =  ½ 

pracovnej doby).  

 Celkový čas práce v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách trupu  aj 

horných končatín prekračuje stanovený časový limit 30 minút.  

________________________________________________________________________ 

4) Hodnotenie fyzickej záťaže z hľadiska manipulácie s bremenami 

a) takt 4:  

 Celková manipulovaná hmotnosť bremien za 2 hodiny na tejto pracovnej pozícii je 

77 x 4 pohyby x 9,71  = 2990, 7 kg/zmenu. 

b) výstup  
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 Celková manipulovaná hmotnosť bremien za 2 hodiny na tejto pracovnej pozícii je 

25 x 4 pohyby x 9,71  =  971 kg/zmenu. 

 Celková manipulovaná hmotnosť bremien za pracovnú zmenu pri rotácii 

pracovníkov je   = 2990, 7 + 971 = 3961,7 kg/zmenu.  

Zistená hmotnosť bremena 9,7 kg neprekračuje legislatívne stanovené limity  

u mužov a žien.  Zistená celozmenová hmotnosť 3961,7 kg/zmenu  neprekračuje 

legislatívne limity  stanovené u mužov a žien.  

Pracovisko: FINÁLNA INŠPEKCIA – takt  5 

1) Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže – energetického výdaja 

 Na tomto pracovisku robia len muži, rotácia sa nevykonáva. 

Výsledky:  

 Celozmenový energetický výdaj (EV) je 4 085 kJ/8 hodín = 4,1 MJ  

 Priemerný  minútový energetický výdaj je 8,5 kJ. 

 Ročný energetický výdaj za 235 pracovných dní: 963,5 MJ 

HODNOTENIE: 

 Porovnanie získaných výsledkov s uvedenými legislatívnymi prípustnými 

hodnotami: 

 Vzhľadom k rovnomernému rozdeleniu pracovnej zmeny hodnotíme získaný EV 

s prípustnými hodnotami zmenového priemerného energetického výdaja. Výsledná 

hodnota   je prekročená pre všetky vekové skupiny žien. Nie je prekročená pre 

mužov. 

 Ročný najvyšší prípustný energetický výdaj výsledná hodnota je prekročená pre 

všetky vekové skupiny žien, nie je prekročená pre mužov. 

 Minútový prípustný energetický výdaj, ktorý nesmie byť počas zmeny 

prekročený ani pri krátkodobých operáciách, nebol prekročený  ani pre jednu 

vekovú kategóriu mužov a žien. 

Vzhľadom k tomu, že na pracovisku ženy nepracujú, limitné hodnoty energetického 

výdaja prekročené nie sú. 

_________________________________________________________________________ 

2) Hodnotenie lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a frekvencii 

pracovných pohybov 

 Zistená celozmenová priemerná vynakladaná sila so zohľadnením počtu pohybov  

neprekračuje prípustné limity.                        

_________________________________________________________________________ 

3)  Hodnotenie pracovných polôh 

 pracovníci vykonávajú prácu pravou hornou končatinou s prevahou 

dynamickej zložky (pracovný úkon trvá menej ako 3s), jednotlivé pohyby sú v čase do 2s 

a ľavou hornou končatinou s prevahou statickej zložky (pracovný úkon trvá dlhšie ako 3 s). 
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 Celkový čas práce v podmienene prijateľných a neprijateľných polohách je 81,5 

minút (29,9 + 51,6), tzn. nie sú prekročené legislatívou dané limity (> 240 minút, t.j. ½ 

pracovnej doby). 

Celkový čas práce v jednotlivých neprijateľných pracovných polohách  trupu  aj 

horných končatín neprekračuje stanovený časový limit 30 minút.  

_________________________________________________________________________ 

4) Hodnotenie fyzickej záťaže z hľadiska manipulácie s bremenami 

 Celková manipulovaná hmotnosť bremien je 40 x 4 pohyby x 9,71  = 1553,6 

kg/zmenu. 

Zistená celozmenová hmotnosť manipulovaných bremien neprekračuje legislatívne 

limity  stanovené u mužov a žien.  

 

Celkový prehľad konečných výsledkov u jednotlivých taktov je v nasledujúcej 

tabuľke:  

Takty  Energetický výdaj 

(kJ/zmenu) 

Lokálna 

svalová 

záťaž 

Pracovné 

polohy 

Bremená 

1 Výsledok 2864,1 v prílohe v prílohe –– 

Prekročenie 

limitov 

nie Nie Áno* –– 

2 Výsledok 2876,6 v prílohe v prílohe –– 

Prekročenie 

limitov 

nie nie Áno* –– 

3 Výsledok 3404,1 v prílohe v prílohe –– 

Prekročenie 

limitov 

Len u žien nad 50 r. Áno u 

žien 

Áno* –– 

1+2+3 Výsledok 3100,9 v prílohe v prílohe ----- 

Prekročenie 

limitov 

Len u žien nad 60 r. nie Áno* ------ 

4 + 

výstup 

Výsledok 3627,9 v prílohe v prílohe 9,7 kg/1 bremeno 

3961,7 kg/zmenu 

Prekročenie 

limitov 

len u žien nad  50 r.                Nie Áno* nie 

5 Výsledok 4085 v prílohe v prílohe 9,7 kg/1 bremeno 

1553,6 kg/zmenu 

Prekročenie 

limitov 

 Len u žien  Nie nie nie 
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Diskusia a záver 

* Pri hodnotení pracovných polôh nebol prekročený celkový čas práce v podmienene 

prijateľných a neprijateľných polohách, ani celkový čas v podmienene prijateľných 

polohách. Prekročený bol len limit 30 minút na výskyt neprijateľných polôh. Vzhľadom k 

tomu, že sa jedná o prácu dynamickú, so striedaním polôh, s častými prestávkami z 

dôvodu zastavenia linky, bude vo výslednej tabuľke hodnotenia zaradený faktor 

pracovné polohy do kategórie 2. Vzhľadom k týmto hraničným výsledkom však 

doporučujeme vykonávať pravidelné lekárske preventívne prehliadky so zameraním na 

odhalenie včasných príznakov ochorení z dlhodobého, nadmerného a jednostranného 

zaťaženia.   

 Z výsledkov hodnotenia fyzickej záťaže pri práci na pracovisku: Finálna 

inšpekcia – pracovné pozície takt 1- 5 a výstup vyplýva, že vykonávané práce spĺňajú 

požiadavky na zaradenie do 2. kategórie prác z hľadiska hodnotenia faktora práce 

„fyzická záťaž“ v zmysle Vyhlášky  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.  

 Na základe výsledkov dotazníka Nordic Questionnaire možno skonštatovať, že na 

pracovisku finálna inšpekcia sa vyskytujú nedostatky z hľadiska ergonómie a  bez ďalších 

preventívnych opatrení je v budúcnosti pravdepodobný výskyt chorôb z povolania z 

dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia.   

 Vzhľadom k zisteným rizikovým faktorom práce, ako je monotónnosť práce, 

repetitívnosť pohybov, vplyv vibrácií, neprijateľné polohy rúk, pevné zovretie rúk pri 

držaní nástroja, tlak na nástroj pri brúsení a leštení a vysoký výskyt počiatočných 

symptómov SKT u zamestnancov je možné konštatovať, že  na pracovisku finálna 

inšpekcia je vyššie riziko výskytu syndrómu karpálneho tunela.  

Preventívne odporúčania   

 Je potrebné prijať preventívne opatrenia na zabránenie vzniku a rozvoja SKT (napr. 

rotácia zamestnancov medzi pracovníkmi, ktorí pracujú s vibrujúcimi nástrojmi 

a pracovníkmi kvality, ktorí pracujú bez týchto nástrojov).  

 Základným opatrením musí byť zabezpečenie vstupných a periodických lekárskych 

preventívnych prehliadok so zameraním na ochorenia horných končatín.  

 Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 31, ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 

oznámiť orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) každú zmenu podmienok, 

výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na jej zaradenie do príslušnej kategórie.  
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MANAŽMENT HODNOTENIA PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI  
 

1J. Marcišiaková, 2M. Hurbánková, 2Š. Móricová 

1Medicínsko – preventívna, s.r.o., Hnúšťa, Slovensko 
2Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, ÚZPS, Laboratórium 

respiračnej toxikológie, Limbová 12, 833 03 Bratislava, Slovensko 

 

Abstrakt: 

 Úvod: Hlavnou témou práce bol manažment hodnotenia pracovnej neschopnosti, 

chorôb z povolania, pracovných úrazov a iných poškodení zdravia pri práci v rámci 

koncepcie manažmentu zdravia u vybraných subjektov.  

Materiál a metodika: Manažment hodnotenia pracovnej neschopnosti bol riešený 

ako súčasť plánu na podporu zdravia zamestnancov a teda manažmentu podpory zdravia 

vo vybraných subjektoch. Pre každý krok plánu bola spracovaná metodika a spôsob 

realizácie v konkrétnych podmienkach. 

Výsledky: Pri predpoklade, že monitorovanie zdravia pri práci by malo poskytnúť 

prehľad o zdravotnom stave pracovnej sily, je hodnotenie pracovnej neschopnosti na 

mieste a preto bolo možné podniknúť kroky a zostaviť manažment hodnotenia. 

Závery: Najväčší prínos zavedenia do praxe je prehľad o zdraví a chorobách 

zamestnancov, moderný rozmer hodnotenia, informovanosť zamestnancov, hodnotenie sa 

dotklo všetkých zamestnancov, vzrástol záujem o danú problematiku, zabezpečenie 

opatrení na zníženie pracovnej neschopnosti v súvislosti s výkonom práce 

 

Úvod 

 Moderné verejné zdravotníctvo chápe zdravie ako východiskový stav a nie iba ako 

koniec svojho úsilia. Pritom svoju pozornosť upriamuje na zdravie obyvateľstva ako celku 

i jeho jednotlivých skupín. Súčasťou tohto snaženia je vznik pracovných zdravotných 

služieb. Ich hlavnou úlohou, ako poradenskej služby pre zamestnávateľov, je zabezpečovať 

hodnotenie rizík, dohľad nad pracovným prostredím a odborné poradenstvo v ochrane 

zdravia pri práci a aj udržanie zdravotnej spôsobilosti, resp. pracovnej schopnosti 

zamestnancov v priebehu ich zamestnania a taktiež účasť na spracovaní analýz pracovnej 

neschopnosti, chorôb z povolania, úrazov a ochorení súvisiacich s prácou a návrh opatrení 

na zlepšenie stavu pracovného prostredia, ale aj zdravotného stavu zamestnancov.    . 

Cieľom práce je v teoretickej rovine sprístupniť problematiku zdravia pri práci a 

v praktickej rovine na základe prieskumu poskytnúť ucelený obraz o manažmente 

hodnotenia pracovnej neschopnosti u zamestnancov vybraných subjektov. 

 

Materiál a metodika 

 Manažment hodnotenia pracovnej neschopnosti a iných poškodení zdravia pri práci 

sme riešili ako súčasť plánu na podporu zdravia zamestnancov a teda manažmentu podpory 

zdravia vo vybraných právnych subjektoch. Pre každý krok plánu bola spracovaná 

metodika a spôsob realizácie v konkrétnych podmienkach.  

 Metódou dotazník sme získali údaje o implementácii plánu na ochranu zdravia 

zamestnancov a manažmentu hodnotenia pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, 

úrazov a iných poškodení zdravia a informovanosti manažmentu vo vybraných subjektov 

v oblasti ochrany zdravia zamestnancov. Hodnotenie formou dotazníka bolo vykonané 
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v mesiaci január  2012. Cieľovou skupinou boli zástupcovia vedenia právnych subjektov, 

ktorí participovali na manažmente hodnotenia a aplikácii plánu. K požitiu dotazníkovej 

metódy nás viedol fakt získania údajov od väčšieho počtu respondentov s istejšou 

návratnosťou. Bolo položených 15 otázok 75 respondentom. Dotazník bol anonymný. 

Výber vzorky nebol náhodný.  Vychádzal z ochoty osloveného manažmentu jednotlivých 

právnych subjektov podieľať sa na prieskume.  

  Na vyhodnotenie výsledkov sme použili trojrozmerovú deskriptívnu  štatistickú 

metódu s využitím koláčového grafu, ako najvhodnejšie znázornenie percent, kde sme 

zobrazili relatívne početnosti hodnôt premennej. Vyhodnotenie dotazníka prebiehalo 

v programe Microsoft Excel po jednotlivých otázkach a na vyhodnotenie dotazníka sa 

použila trojrozmerová deskriptívna štatistická metóda s využitím koláčového grafu.  

 

Výsledky 

            Na základe zistených výsledkov prieskumu, ktoré boli štatisticky vyhodnotené, 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 prieskumu.   

            O vyplnenie dotazníka sme požiadali zástupcov vedenia v 75 rôznych právnych 

subjektoch s počtom zamestnancov nad 20. Vrátilo sa nám 50 vyplnených dotazníkov. 

Návratnosť dotazníkov bola 67 %.  

             Ako boli spracované identifikačné údaje o respondentovi (pohlavie, vek, 

vzdelanie, postavenie, resp. funkcia vo vedení právneho subjektu) a o type právneho 

subjektu a počte zamestnancov. Vzhľadom na komplexnosť prieskumu boli oslovené rôzne 

typy právnych subjektov, v ktorých bol plán ochrany zdravia a manažment hodnotenia 

pracovnej neschopnosti navrhnutý, resp. realizovaný. Z grafu č. 1 vyplýva, že na 

prieskume sa zúčastnili v prevažnej miere zástupcovia obchodných spoločností – akciové 

spoločnosti - 6, čo predstavuje 12 % z celkového počtu a spoločností s ručením 

obmedzeným – 22, čo predstavuje 22,44 %.  Živnostníci (jednalo sa o živnostníkov, ktorí 

zamestnávajú 20 a viac zamestnancov) sa podieľali na prieskume s počtom 10, v prepočte 

10,20 %. Rovnako to bolo aj s účasťou zariadení. Zariadenia boli v prevažnej miere pod 

správou vyššieho územného celku, alebo miestnej samosprávy. Z družstiev bol zastúpený 1 

respondent, čo predstavovalo z celkového počtu 6, 12 %. Z vedenia štátnych podnikov sa 

nezúčastnil na prieskume ani jeden respondent. 

 

 
Graf  1 Typ právneho subjektu 
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               Na otázku.- Či sa vykonáva hodnotenie pracovnej neschopnosti – odpovedalo 

áno 66 % z vybraných právnych subjektov. Nevykonáva sa u 18 % a na otázku neviem 

odpovedalo 16 % respondentov. Výsledky sú uvedené v grafe č. 2. 

 

 
   Graf  2 Hodnotenie pracovnej neschopnosti 

        

             Na otázku – Aký je význam aplikácie plánu hodnotenia pracovnej neschopnosti do 

praxe? -  odpovedalo 26 respondentov, čo je 52 % zo všetkých respondentov. Význam 

hodnoteniu pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, pracovných úrazov a iných 

poškodení zdravia cestou pracovnej zdravotnej služby prikladá 61 %. 27 % respondentov 

nevie, či to má význam a 12 % si myslí, že nemá význam hodnotenie týmto spôsobom. 

Výsledky sú zobrazené v grafe č. 3. 

           

 
    Graf  3 Význam hodnotenia pracovnej neschopnosti cestou PZS 

 

          Na otázku  - Aký je význam aplikácie plánu podpory zdravia a manažmentu  

hodnotenia  pracovnej neschopnosti do praxe - odpovedalo 26 respondentov, čo je 52 % 

z celkového počtu. Odpovede sú zobrazené v grafe č. 4. 

- prehľad o zdraví a chorobe zamestnancov: 10 respondentov, čo predstavuje 35 % 
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- nový rozmer hodnotenia: 7 respondentov, čo predstavuje 26 % z tých, ktorí 

odpovedali na otázku  

- informovanosť zamestnancov na všetkých úrovniach: 6 respondentov, čo 

predstavuje 23 % z tých, ktorí odpovedali na otázku  

- hodnotenie sa dotklo všetkých profesií a ochorení: 1 respondent, čo predstavuje 6 

% z tých, ktorí odpovedali na otázku  

-  neviem to posúdiť: 2 respondenti, čo predstavuje 10  % z tých, ktorí odpovedali na 

otázku  

 
Graf 4  Význam aplikácie plánu podpory zdravia a manažmentu  hodnotenia   

              pracovnej neschopnosti do praxe 

           Na otázku – Aký bol druh prijatých opatrení po zavedení plánu podpory zdravia 

a manažmentu hodnotenia PN do praxe -  odpovedalo 26 respondentov, čo je 52 % 

z celkového počtu. Odpovede z dotazníka k uvedenej otázke označili nasledovne: 

- zvýšený zdravotný dohľad: 12 krát označená odpoveď,  čo predstavuje 31 % zo 

všetkých odpovedí na otázku  

- technické opatrenia: 5 krát označená odpoveď, čo predstavuje 12 % zo všetkých 

odpovedí na otázku  

- organizačné opatrenia: 4 krát označení odpoveď, čo predstavuje 10 % zo všetkých 

odpovedí na otázku  

- individuálne opatrenia:  5 krát označená odpoveď, čo predstavuje 11 % zo všetkých 

odpovedí na otázku 

- neboli finančné prostriedky na realizáciu opatrení: 3 krát označená odpoveď, čo 

predstavuje 8 % zo všetkých odpovedí na otázku  

- nebolo potrebné opatrenia realizovať: 4 krát odpoveď,  čo predstavuje 11 % zo 

všetkých odpovedí na otázku  

- neboli realizované: 4 krát odpoveď,  čo predstavuje 11 %, zo všetkých odpovedí na 

otázku  

- neboli realizované, pretože hodnotenie nie je dokončené: 1 x odpoveď, čo 

predstavuje 3  % zo všetkých odpovedí na otázku  

- neviem to posúdiť: 1 x odpoveď, čo predstavuje 3  % zo všetkých odpovedí na 

otázku  

 

Význam aplikácie plánu hodnotenia pracovnej neschopnosti do praxe
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Graf 5 Druh prijatých opatrení po zavedení plánu podpory zdravia  a manažmentu    

hodnotenia PN do praxe 

 

Diskusia 

              Manažment hodnotenia pracovnej neschopnosti, úrazov, chorôb povolania a iných 

poškodení zdravia je súčasťou plánu ochrany zdravia zamestnancov a bol vypracovaný na 

základe dôkladných analýz pracovného prostredia, objektivizácie faktorov,  posúdenia 

rizík, informácií o stave  pracovnej neschopnosti vo vybraných subjektoch  a jej analýzach 

a informácií od zamestnancov. Určili sa priority, ktoré by mali tvoriť základ pre 

vypracovanie a realizácii intervenčných opatrení za účelom zlepšenia pracovného 

prostredia a zdravotného stavu zamestnancov a následne zlepšenia parametrov pracovnej 

neschopnosti a ostatných poškodení zdravia. Plán bol zavádzaný do praxe postupne do 

jednotlivých právnych subjektov od roku 2009. Každá aplikácia a realizácia nejakého 

zámeru, či interná alebo externá je však závislá od finančnej situácie každého právneho 

subjektu. Túto skutočnosť potvrdili aj samotní respondenti, najmä, keď beriem do úvahy 

skutočnosť, že spolupracujeme s právnymi subjektmi z okresov Rimavská Sobota, Revúca 

a Veľký Krtíš, kde ekonomická situácia nielen právnych subjektov nie je najlepšia. Je však 

na každom manažérovi, ako s touto skutočnosťou naloží. Každá aplikácia právnych 

predpisov aj nových prístupov v praxi vyžaduje finančné prostriedky. S týmto 

predpokladom musia manažéri alebo zriaďovatelia zariadení pri zostavovaní rozpočtov 

rátať. Zvolenie správnej formy ich však môže minimalizovať. V menej náročnom prostredí 

môže byť minimalizujúcim prvkom zabezpečovanie vlastnými zamestnancami, inde práve 

naopak. Je potrebné si uvedomiť, že prvé zmeny v legislatíve ohľadom ochrany zdravia pri 

práci nastali ešte v roku 2002, kedy sa dostala do platnosti legislatíva implementovaná 

z Európskej únie. Nastal posun v posudzovaní rizík, vo výkone zdravotného dohľadu 

a pod. Následným prijatím novej legislatívy v roku 2006 a 2007 sa v podstate zmenil celý 

systém zabezpečovania zdravia pri práci. Aj keď počas piatych rokov od vstúpenia do 

platnosti zákona č. 124/2006 Z.z. a zákona č. 355/2007. Z.z., bolo prijatých niekoľko 

zmien týchto zákonov, bolo by vhodné zvážiť možnosť propagácie legislatívy a jej 

praktického uplatňovania v praxi prostredníctvom úradov verejného zdravotníctva a 

inšpektorátov práce, ktorí sú kontrolnými orgánmi v ochrane zdravia pri práci.  

 

 

  

Druh prijatých opatrení po zavedení plánu hodnotenia PN do praxe
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Záver 

 Na základe teoretickej i prieskumnej časti záverečnej práce je možné konštatovať, 

že zabezpečovanie ochrany zdravia zamestnancov v súvislosti s výkonom práce kladie 

zvýšené nároky na manažment právnych subjektov. Predpokladom na zvládnutie tejto 

problematiky sú dobré východiskové teoretické vedomosti a ich následná implementácia 

v manažérskej praxi. Dôležitú úlohu tu zohráva i pozitívny postoj k riešeniu tejto 

problematiky zo strany manažmentu právnych subjektov.  

 Z analýzy výsledkov získaných pomocou dotazníkovej metódy možno vyvodiť 

nasledovný záver: 

 V oblasti  informovanosti zamestnávateľov o skúmanej problematike sme zaznamenali 

priamy dôkaz neúplnej informovanosti. Väčšina zamestnávateľov preukázala 

orientáciu v právnych predpisoch v súvislosti s ochranou zdravia pri práci 

zamestnancov. Čiastočne však zaostávala úroveň informovanosti manažmentu 

vzhľadom na aktuálnosť legislatívy. Uvedený fakt svedčí o skutočnosti, že 

zamestnávatelia nie sú stotožnení s touto problematikou, čo podčiarkuje zistenie, že nie 

všetci zamestnávatelia z vybranej vzorky respondentov majú zabezpečené pracovné 

zdravotné služby. Úlohy a význam pracovných zdravotných služieb však vie 

vymenovať necelá polovica.   

 Manažment pracovných zdravotných služieb musel vyriešiť, popri iných povinnostiach 

a pracovných činnostiach zvládnutie tejto úlohy jednak, čo sa týkalo personálneho 

obsadenia, ale aj z časového hľadiska.  

 Manažment plánu hodnotenia pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, pracovných 

úrazov a iných poškodení zdravia bolo možné uplatniť u viac ako polovici oslovených 

právnych subjektov. Jeho zavedenie do praxe bolo sprevádzané nedôverou 

a neschopnosťou pracovníkov prijať nové prístupy. Jednalo sa vo väčšej miere 

o manažérov a pracovníkov vo vyššom veku a s dlhoročnou praxou. Taktiež  bolo 

problémom finančné zabezpečenie. V mnohých prípadoch zohral významnú úlohu fakt, 

že sú povinnosť riešiť uvedenú problematiku im vyplýva z legislatívy. 

 U právnych subjektov, kde bol plán podpory a manažment hodnotenia zavedený do 

praxe, za najväčší prínos zavedeného hodnotenia pokladajú to, že získali prehľad 

o zdraví a chorobách zamestnancov, hodnotenie má nový moderný rozmer, taktiež, že 

zamestnanci sú o danej problematike informovaní na všetkých úrovniach a že 

hodnotenie sa dotklo všetkých profesií a ochorení, nielen bežne hodnotených.  

 

 Spracovaný plán a jeho aplikácia v praxi ukázala jeden z prístupov, ako sa dá 

postaviť k riešeniu daného problému, je potrebné však poukázať aj na to, že pri riešení 

problematiky ochrany zdravia pri práci v  právnom subjekte musí byť pohľad vždy 

komplexný a nie čiastkový.       

 To, ako pristupujú zamestnávatelia k praktickej aplikácii zákonov a nariadení vlády 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa prejaví na úrovni pracovného 

prostredia. Tým sú limitované pracovné podmienky zamestnancov, čo vplýva na úroveň 

ich zdravia. Výsledkom je ovplyvňovanie ich výkonnosti, čo pre manažment predstavuje 

významný ekonomický aspekt.    

 Vzhľadom na odpovede respondentov a rôzne prístupy zo strany zamestnávateľov, 

ale aj štátu nie je možné stanoviť univerzálny kľúč riešenia problematiky zdravia pri práci 

v konečnom dôsledku ani hodnotenia pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, 

pracovných úrazov a iných poškodení zdravia.  
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Abstrakt 

Úvod: Práca bola zameraná na problematiku vplyvu expozície inhalačným anestetikám 

u zdravotníckych pracovníkov - členov operačných tímov z pohľadu verejného 

zdravotníctva pri dlhodobej expozícii v súčasnosti používaných inhalačných anestetík, 

najmä  sevofluranu. 

Materiál a metodika: Autori sa  venovali analýzam profesionálnej expozície členov 

operačných tímov so zameraním na výsledky biomonitoringu/objektivizáciu expozície  

inhalačným anestetikám v pracovnom ovzduší (osobný monitoring/osobná pracovná 

expozícia) a genotoxikológiu. 

Výsledky: V prvej etape výskumu autori informovali o výsledkoch z analýz hodnotenia 

expozície pracovníkov v operačných sálach inhalačným anestetikám, najmä sevofluranu. 

Priemerné namerané hodnoty v dýchacej zóne pracovníkov boli v rozmedzí 132,5 – 213,3 

mg.m-3 (min. 82,5 mg.m-3, max. 483,9 mg.m-3). Percentuálne zastúpenie počtu aberantných 

buniek (AB.B.) v periférnych Ly v sledovanom súbore (247 pracovníkov v expozícii 

sevofluranu) bolo 2,34 ± 1,2%. Hodnoty  bolo štatisticky významne vyššie oproti 

kontrolnej skupine (P<0,001). 

Záver: Možno konštatovať, že používanie nových druhov anestetík pre celkovú inhalačnú 

anestézu neznižuje zdravotné  riziko pre personál operačných sál pri dlhodobej expozícii 

relatívne nízkym dávkam (oproti dávkam pre pacienta) avšak prekračujúcim povolené 

limity v pracovnom prostredí. 

 

Kľúčové slová: inhalačné anestetikum, sevofluran, zdravotné riziko, expozícia,  zvýšené 

genotoxické riziko, AB.B v periférnych Ly  

 

 

Úvod  

Posudzovanie rizikovosti práce zdravotníkov sa dlhú dobu zameriavalo len na 

sledovanie výskytu profesionálnych infekčných ochorení (TBC, vírusová hepatitída a i.). 

V 20. rokoch minulého storočia sa v svetovej zdravotníckej literatúre (v Československu 

v 60. rokoch) objavujú prvé upozornenia na škodlivé účinky chemických látok – anestetík   

(1,2,3). 

Autori sa rozhodli  posúdiť výsledky analýz zdravotných rizík z pracovnej expozície 

vybraným chemickým faktorom – inhalačným anestetikám u pracovníkov operačných sál. 

Za cieľ práce si zvolili analýzu súčasného stavu používania inhalačných anestetík 

a sledovania ich účinkov na zdravie počas opakovanej pracovnej expozície (4,5,6,7).    

V posledných rokoch sa záujem sústreďuje na odhaľovanie možných neskorých účinkov 

týchto látok v zmysle možnej karcinogenity, mutagenity a teratogenity (5,6,7,8,9,10,11). 
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 Pôsobeniu chemických látok je vystavená väčšina zdravotníckeho personálu od 

pomocného, až po vysokoškolsky vzdelaný zdravotnícky personál. Zdravotníci – operatéri, 

anesteziológovia, anesteziologické sestry, inštrumentárky a ostatný personál pri svojej 

pracovnej činnosti sú atakovaní účinkami anestetických plynov pri operačnom výkone 

a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi  aj bezprostredne po operácii. 

Autori oboznamujú medicínsku obec s vybranými druhmi anestetík -  sevofluran, izofluran 

a desfluran, a ich fyzikálno – chemickými vlastnosťami, účinkami na zdravie (1,2,3,11) a s 

najvyššie prípustnými expozičnými limitmi pre jednotlivé druhy vybraných anestetík (12). 

 

Ciele práce 
- Kvalitatívne a kvantitatívne analyzovať spotrebu inhalačných anestetík a expozíciu 

pracovníkov na jednotlivých pracoviskách operačných sál. 

- Zdokumentovať expozíciu zdravotníckych pracovníkov jednotlivým druhom 

anestetických plynov v pracovnom prostredí operačných sál. 

- Zistiť genotoxické účinky profesionálnej expozície anestetikám metódou 

cytogenetickej analýzy. 

- Porovnať výsledky expozície chemickým faktorom - vybraným inhalačným 

anestetikám (sevofluran) s odporúčanými/záväznými najvyššími prípustnými  

expozičnými limitmi (NPEL) a navrhnúť opatrenia na ochranu, podporu a rozvoj 

zdravia zdravotníckych pracovníkov sledovaných profesií. 

-  

Materiál a metodika  
 Cieľovou skupinou boli členovia operačných tímov - lekár – operatér, 

inštrumentárka, lekár anesteziológ, anesteziologická sestra. 

 Pre sledovanie, analýzu a hodnotenie vplyvu expozície vybraným chemickým 

faktorom na zdravotný stav zamestnancov vo vybraných zdravotníckych zariadeniach boli 

použité nasledovné metódy: 

 

Monitoring – objektivizácia  inhalačných anestetík (sevofluran) v pracovnom ovzduší 

- osobný monitoring/osobná pracovná expozícia (4,5,6,7,12). 

- merania v dýchacej zóne pracovníka  

Genotoxikológia - cytogenetické vyšetrenia (1,7,8,10,11) 

- % aberantných buniek v periférnych Ly  

- hyperdiploidné mitózy, polyploidné mitózy 

- zlomy, výmeny sesterských chromatíd 

Anamnéza vrátane  pracovnej anamnézy  

Kontinuálna časová snímka  expozície s pevným začiatkomVýsledkyMonitoring - 

objektivizácia inhalačných anestetík (sevofluran) v pracovnom ovzduší 

s osobným monitoringom/osobnou pracovnou expozíciou  anestetiku sevofluran v ovzduší 

operačnej sály boli vykonané počas jednotlivých operácií, odber vzoriek bol realizovaný 

v dýchacej zóne pracovníka. Na anestézu bolo použité celkové anestetikum sevofluran. 

Počas operácie pacienta sa sledovala koncentrácia inhalačného anestetika, hladina kyslíka, 

oxidu uhličitého, prípadne vzduchu. Po ukončení operácie sa koncentrácia sevofluranu 

postupne znižovala až do prebudenia pacienta. 

 

Pracovná doba/zmennosť - jedna pracovná zmena = 8 hod. + 0,5 hod. prestávka + 

operačná pohotovosť na telefóne. 
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Tab.1 Spotreba inhalačných anestetík na operačných sálach nemocnice za rok 2012  celkom 

    

Anestetikum 
SEVORANE 

250ml FORANE 100ml 

SUPRANE 

240ml 

Počet balení 745 174 14 

 

 

Tab.2 Výdaj inhalačných anestetík (počet balení) z nemocničnej lekárne pre pracoviská KAIM 

a KDAIM 
 

 
KAIM – Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny  

KDAIM – Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny  

 

Tab.3 Limity pre jednotlivé inhalačné anestetiká podľa platnej legislatívy v SR (12) 

 
 

Objektivizácia koncentrácií inhalačného anestetika - sevofluranu v pracovnom 

prostredí operačných sál bola vykonaná na viacerých pracoviskách – operačných sálach 

v dýchacej zóne jednotlivých členov operačných tímov v profesiách lekár – operatér, 

inštrumentárka, lekár anesteziológ a anesteziologická sestra. 

 

 
Obr. 1 Výsledky objektivizácií  hodnoty inhalačného anestetika -  sevofluranu  v dýchacej zóne  

zamestnancov  operačných  sál 
SOP     – spoločné operačné sály 

UROL – urológia 

ORL   – otorynolaryngológia 

OTK   – ortopedicko traumatologická klinika 

GP      – gynekológia 
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 Z obr.1 – jednoznačne vyplýva prekročenie najvyššie prípustného expozičného 

limitu (NPEL) stanoveného pre sevofluran a to na všetkých meraných miestach. 

 Priemerné hodnoty sevofluranu v pracovnom prostredí operačných sál bez 

vyhovujúcej vzduchotechniky merané v dýchacej zóne pracovníkov – v jednotlivých 

profesiách  boli v rozmedzí 132,5 – 213,3 mg.m-3 (minimálna hodnota sevofluranu bola 

82,5 mg.m-3, maximálna nameraná hodnota sevofluranu bola 483,9 mg.m-3). 

 Na ORL pracovisku v malej operačnej sále nebolo z praktických (priestorových) 

dôvodov možné vykonať osobný odber u profesie inštrumentárka a chirurg operatér.  

Nakoľko sa jednalo o kubatúrou malého priestoru a jedno operačné pole pre detského 

pacienta, možno predpokladať, že výsledky získané objektivizáciou expozície sevofluranu 

anesteziologickej sestry a anesteziológa budú takmer identické s nemeranými profesiami. 

U operatéra možno predpokladať ešte vyššie hodnoty expozície, nakoľko sa nachádza 

bezprostredne nad pacientom vydychujúcim inhalačné anestetikum. 

 

Genotoxikológia - Cytogenetické vyšetrenia boli zamerané na zistenie % aberantných 

buniek v periférnych Ly, hyperdiploidné mitózy, polyploidné mitózy, zlomy, výmeny 

sesterských chromatíd. 

 Cytogenetické vyšetrenia v profesii anesteziologická sestra a anesteziológ – lekár 

boli vykonané okrem UNM Martin aj z odberov biologického materiálu na ďalších piatich 

pracoviskách/operačných sálach v rámci  Slovenska.  

 V percentuálnom vyjadrení bol výskyt aberantných buniek (AB.B.) v sledovanom 

súbore (247 pracovníkov v expozícii sevofluranu) 2,34 ± 1,2 %. V kontrolnom súbore (250 

pracovníkov bez expozície) percento aberantných buniek sa vyskytovalo na úrovni 1,19 ± 

0,91%. Pri porovnávaní oboch súborov bol zistený štatisticky významný rozdiel (P<0,001). 

 
Tab.4  Charakteristika súboru – cytogenetické vyšetrenia u anesteziologických pracovníkov (6 

anesteziologických pracovísk na Slovensku) a kontrolného súboru (výsledky  vek, expozícia:  x ± 

SD) 
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Obr.2  Percento aberantných buniek u pracovníkov exponovaných anestetikám v porovnaní 

s kontrolnou skupinou – sledovanie od r.2005  

 

Tab.5   Zastúpenie profesijných skupín v sledovanom súbore (KAIM UNM) v rizikových stupňoch 

genotoxického rizika z expozície inhalačným anestetikám 

 

 Kontinuálna časová snímka s pevným začiatkom, anamnéza vrátane pracovnej 

anamnézy v jednotlivých profesiach boli súčasťou sledovania. Expozície členov 

operačných tímov anestetickým plynom sa vyskytujú v nemocničných operačných sálach, 

operačných sálach súkromných zdravotníckych zariadení, v pooperačných izbách, 

operačných sálach stomatologických zariadení, na operačných/zákrokových miestnostiach 

veterinárnych zariadení. 

 Anestetické plyny môžu uniknúť do pracovného ovzdušia najrôznejšími spôsobmi. 

Medzi najčastejšie príčiny kontaminácie ovzdušia operačných priestorov  môžeme zaradiť 

netesnosť anestetického prístroja, netesnosť masky okolo tváre/úst pacienta, náhodný únik 

anestetika pri plnení vaporizačného zariadenia (dermálna expozícia kvapalným 

anestetikom) a  vydychovanie anestetika  pacientom  do ovzdušia v pooperačnej izbe.  

 V minulosti sa pracovné podmienky členov operačných tímov vo vzťahu 

k používaným anestetickým plynom na operačných sálach neriešili. Anestetické plyny boli 

počas operácií odvádzané voľne do ovzdušia operačných sál. Operačné sály  sú vybavené 

často nedokonalou  vzduchotechnikou, len postupne  technikou  s dostatočným prívodom 

a odvodom vzduchu cez systém účinnej filtrácie vzduchu, vrátane HEPA filtrov. Kvalitné 

vzduchotechnické  zariadenia  operačných  priestorov je samozrejmosťou v niektorých 

štátoch EÚ, USA a Kanade.  

 Ako je tomu  v súčasnosti na Slovensku? 

 Podľa nám dostupných údajov sú v SR aj v súčasnosti využívané denne operačné 

sály, ktoré nemajú riešenú žiadnu vzduchotechniku, žiadnu nútenú výmenu vzduchu, resp. 

ak aj riešená je, nie je funkčná, alebo dostatočne  účinná. 
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Záver 

 Záverom možno konštatovať, že pri operáciách s celkovou anestézou sa na 

pracoviskách – operačných sálach v súčasnosti najčastejšie používa inhalačné anestetikum 

– sevofluran. Na operačných sálach, kde nie je riešená dostatočná nútená výmena vzduchu, 

resp. nie je žiadna - je reálny predpoklad prekročenia povolených limitov inhalačných 

anestetík v pracovnom ovzduší pri aplikovaní celkovej anestézy pri operáciách pacientov. 

Z nameraných hodnôt pracovných expozícií sevofluranu jednotlivých pracovníkov – 

v sledovaných profesiách z našich poznatkov jednoznačne vyplýva prekročenie 

povolených limitov (NPEL) pre sevofluran stanovených v  legislatíve SR. 

 Pri dlhodobej expozícii pracovníkov v operačných sálach inhalačným anestetikám, 

aj keď nízkym dávkam, je reálny predpoklad negatívnych zdravotných účinkov aj 

z hľadiska genotoxických účinkov, čo sme dokumentovali  v nami sledovanom súbore 

zvýšeným počtom  AB.B v periférnych Ly voči kontrolnej skupine (P<0,001). Následne 

možno reálne predpokladať zvýšené riziko ku vzniku malignít pri dlhodobej expozícii. 

 

Opatrenia do praxe  
 Vykonať úpravy pracovného prostredia operačných sál s vyhovujúcim a vhodným 

dispozičným riešením, so zabezpečením účinnej vzduchotechniky s dostatočným núteným 

prívodom vzduchu a odvodom vzduchu pri zabezpečení požadovanej kvality a triedy 

čistoty ovzdušia.  

 Zdokumentovať expozíciu zdravotníckych pracovníkov jednotlivým druhom 

anestetických plynov v pracovnom prostredí operačných sál. 

 Vykonať analýzy genotoxických účinkov profesionálnej expozície anestetikám 

metódou cytogenetickej analýzy aj u profesií operatér a inštrumentárka. 

 Navrhnúť reálne opatrenia na zníženie zdravotných dopadov expozície 

genotoxickým látkam  na pracoviskách operačných sál. 

 

Etické aspekty práce 
Osobné údaje, získané od jednotlivých respondentov, neboli a nie sú prístupné 

tretím osobám, ani zamestnávateľovi. Zamestnávateľovi sa poskytujú výlučne kolektívne 

údaje a odporúčania (guidelines) pre zlepšenie pracovného prostredia a dosiahnutie zdravie 

podporujúceho pracovného prostredia, a takých podmienok práce, ktoré nebudú 

poškodzovať zdravie zamestnancov, ale ho budú podporovať a kladne ovplyvňovať. 

Individuálne sa pristupovalo k jednotlivcom, v prípade ich záujmu o vlastné zdravie a ich 

možností podieľať sa na zlepšení pracovného prostredia.  
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Abstrakt 

Úvod: Metabolický syndróm (MS) a obštrukčné spánkové apnoe (OSA) patria medzi 

dokázané rizikové faktory pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení. Cieľom práce bolo 

potvrdiť, že vyšší výskyt MS bude v skupine pacientov s OSA v porovnaní so skupinou 

bez OSA.  

Metodika: Súbor tvorilo 792 pacientov, u ktorých bolo realizované polysomnografické 

vyšetrenie, biochemické vyšetrenia a základné somatické merania. Súbor bol rozdelený 

do dvoch základných skupín – pacienti s MS a pacienti bez MS. Zisťovali sme výskyt MS 

u pacientov bez OSA a u pacientov s OSA podľa závažnosti AHI a pohlavia. Pre účely 

štatistického hodnotenia výsledkov boli použité softwarové programy (Microsoft Excel, 

SPSS-16.2). 

Výsledky: Potvrdili sme štatisticky významne vyšší výskyt MS u pacientov s OSA 

v porovnaní s pacientmi, ktorí nemajú OSA (49,3% vs. 41,5%, OR 1,372 95% IS 1,008-

1,868, p=0,004), ako aj vyšší výskyt MS (nevýznamne) u mužov s OSA v porovnaní 

s mužmi bez OSA (52,9% vs. 44,9%, OR 1,381 95% IS 0,936-2,038, p=0,103). Potvrdili 

sme i štatisticky významne vyšší výskyt MS u mužov s OSA v porovnaní so ženami 

s OSA (52,9% vs. 38,9%, OR 1,76 95% IS 1,19-2,59, p=0,004).  

Závery: U pacientov s OSA sme zistili vyšší výskyt MS ako u pacientov bez OSA. 

Pacienti s OSA majú vyššie riziko vývoja MS v porovnaní s pacientmi bez OSA. OSA 

predstavuje jeden z  rizikových faktorov vývoja MS.  
 

Úvod 

 V súčasnosti sme svedkami celosvetovej epidémie až pandémie obezity v 

dôsledku moderného spôsobu života s neustále zvyšujúcim sa energetickým príjmom a 

neadekvátnym energetickým výdajom. Obezita je najčastejším chronickým ochorením, 

ktoré sa úzko spája so zvýšenou kardiovaskulárnou morbiditou i mortalitou, pričom spolu 

s hypertenziou, diabetom mellitom II. typu (DM II. typu) a dyslipoproteinémiou tvorí 

kvarteto najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení na európskom kontinente (1). 

 Metabolický syndróm (MS) je veľkým verejnozdravotným problémom, ktorý sa 

podieľa na náraste morbidity a mortality na celom svete. MS možno definovať ako 

nenáhodnú kombináciu abdominálnej obezity, inzulínovej rezistencie, aterogénnej 

dyslipidémie, hypertenzie a ďalších abnormalít (subklinický zápal, endotelová 

dysfunkcia, prokoagulačný stav) (2). U pacientov s metabolickým syndrómom je 

minimálne dvojnásobne zvýšené riziko kardiovaskulárnych komplikácií a riziko rozvoja 

DM II. typu u pacientov s metabolickým syndrómom je zvýšené až päťnásobne (3).  

I keď syndróm spánkového apnoe (OSA) bol identifikovaný iba pred 40 rokmi, 

odhaduje sa, že po bronchiálnej astme, predstavuje druhé najčastejšie sa vyskytujúce 

chronické pľúcne ochorenie (4). Má závažné komplikácie, predovšetkým v oblasti 

kardiovaskulárneho systému a metabolických porúch. Podobne ako u metabolického 
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syndrómu i u OSA je obezita jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov. OSA je 

spájané i so vznikom metabolických porúch (zmena glukózového metabolizmu). Súčasné 

poznatky jednoznačne potvrdzujú, že medzi OSA a MS je úzky vzťah a nejde len 

o koexistenciu (5). 

Základom účinnej prevencie u pacientov s metabolickým syndrómom, ako i so 

syndrómom spánkového apnoe (OSA) je správny životný štýl, dodržiavanie stravovacích 

návykov – strava s konzumáciou cereálií, vlákniny, nízkotučných výrobkov, obilnín, 

ovocia a zeleniny, dostatok fyzickej aktivity a nefajčenie. Prevencia obezity zohráva 

kľúčový rizikový faktor ako pri vzniku a rozvoji metabolického syndrómu, tak i pri 

obštrukčnom spánkovom apnoe (6). 
 

Materiál a metodika 

 V kohortovej retrospektívnej epidemiologickej štúdii sa sledovalo 792 pacientov 

so subjektívnymi ťažkosťami spánku, z toho bolo 550 mužov (69,4%) a 242 žien 

(30,6%), ktorí aktívne vyhľadali ambulanciu pre spánkové poruchy dýchania UNB a LF 

UK v Bratislave (obrázok č.1). 

 
Obrázok č.1 Rozdelenie súboru (n=792) podľa pohlavia 
 

V každej vekovej skupine súboru je vyšší počet mužov ako žien. Najvyšší podiel 

174 mužov (31,6%) je vo vekovej skupine 45-54 ročných a najvyšší podiel 89 žien  

(36,8%) je vo vekovej skupine 55-64 ročných (tab.1). 
 

Tabuľka č. 1 Rozdelenie súboru podľa vekových skupín a pohlavia 

   Muži  Ženy Spolu 

Veková skupina abs. % abs. % abs. % 

0-19 9 1,6 2 0,8 11 1,3 

20-24 8 1,5 1 0,4 9 1,1 

25-34 50 9,1 10 4,1 60 7,6 

35-44 95 17,3 18 7,4 113 14,3 

45-54 174 31,6 88 36,4 262 33,1 

55-64 142 25,8 89 36,8 231 29,2 

65 a viac 72 13,1 34 14,1 106 13,4 

Spolu 550 100,0 242 100,0 792 100,0 
 

Po podpísaní informovaného súhlasu, v prípade neplnoletých podpísaný 

zákonným zástupcom, sa  u  pacientov (n=792) zrealizovali tieto vyšetrenia: 

1. Vykonalo sa nočné polysomnografické monitorovanie (PSG) v spánkovom laboratóriu 

UNB a LF UK v Bratislave (21:00 hod. – 06:00 hod.). Kritéria pre diagnostiku OSA 

vychádzali z Medzinárodnej klasifikácie porúch spánku (7), v prípade ak: 
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• AHI (≤ 5/hod. spánku) – syndróm spánkového apnoe nepotvrdený, nakoľko 5 prestávok 

za hodinu spánku je považovaných za normu, 

• AHI (5,1-15/hod. spánku) – ľahký stupeň OSA, 

• AHI (15,1-30/hod. spánku) – stredne závažný stupeň OSA, 

• AHI (30,1-50/hod. spánku) – závažný stupeň OSA, 

• AHI (>50/hod. spánku) – najzávažnejší stupeň OSA.  

2. Po absolvovaní nočného monitorovania (PSG) v ambulancii pre spánkové poruchy 

dýchania UNB a LF UK v Bratislave sa pacientom vykonali základné somatické 

vyšetrenia – meranie antropometrických parametrov (výška, hmotnosť, obvod pása a 

krku). Na základe Panelu expertov odborných spoločností sa vybralo BMI ako jedno z 

kritérií metabolického syndrómu, ktoré sa vypočítalo na základe antropometrických 

meraní (výška, hmotnosť). Ak pacient mal BMI ≥25 kg/m2, spĺňal jedno z kritérií MS. 

Obvod pása ako kritérium sa nepoužilo, pretože všetci pacienti mali tento obvod väčší 

ako je kritérium (>102 cm muži a  >88 cm ženy). 

3. Po absolvovaní antropometrických meraní sa u pacientov vykonal odber krvi 

štandardným postupom medzi 07:30 hod. – 09:30 hod. Pacienti boli poučení, že odber sa 

vykoná nalačno po nočnej polysomnografii. Vzorky krvi sa posielali na analýzu do 

jedného biochemického laboratória. Vo všetkých vzorkách krvi sa stanovovali nasledovné 

parametre: glykémia, triacylglyceridy (TG), celkový cholesterol, HDL cholesterol a LDL 

cholesterol.  Na základe Panelu expertov sme si stanovili kritériá pre klasifikáciu MS 

(hodnoty glykémie nalačno ≥5,6 mmol/l, TG ≥1,7mmol/l a HDL cholesterolu u mužov 

<1,0 mmol/l a u žien <1,3 mmol/l). 

Naše kritériá pre stanovenie metabolického syndrómu vychádzali z diagnostických 

kritérií  Panelu expertov odborných spoločností, ktoré sú uvedené v tabuľke 2. 
 

Tabuľka č. 2 Diagnostické kritériá pre metabolický syndróm Panelu expertov odborných spoločností, 2005 

(Tkáč, 2005) 

Nadhmotnosť 

BMI ≥25 kg/m2, alebo obvod pásu > 88 cm 

u žien a > 102 cm u mužov 

Triacylglyceroly ≥ 1,7 mmol/l 

HDL cholesterol < 1,0 mmol/l u mužov, < 1,3 mmol/l u žien 

Zvýšený krvný tlak ≥ 130/85 mmHg 

Glykémia nalačno ≥ 5,6 mmol/l (HGN, alebo DM II.typu) 

Glykémia po 2 hod. oGTT ≥ 7,8 mmol/l (PGT, alebo DM II. typu) 

Poznámka: oGTT - orálny glukózový tolerančný test, HGN - hraničná glykémia nalačno, PGT - 

porucha glukózovej tolerancie  

Zdroj: TKÁČ, I. 2005. Nové odporúčania panelu expertov (8) 

Diagnostické kritérium zvýšený tlak krvi sa nepoužilo, pretože 510 pacientov 

(64,4%) zo 792 pacientov malo v anamnéze údaj o liečení hypertenzie a hodnota krvného 

tlaku bola ovplyvnená antihypertenzívnou liečbou. Diagnostické kritérium znížený HDL 

sa použilo u pacientov, ktorí nemali v zdravotnej dokumentácii dostupný údaj o hodnote 

glykémie, alebo TG (n=64).  

 Pri splnení troch z uvedených kritérií (tab. 2) možno u pacienta klasifikovať 

diagnózu metabolického syndrómu (MS), pričom už pri splnení dvoch kritérií je diagnóza 

metabolického syndrómu pravdepodobná.  

 V štatistickom hodnotení sme na základe polysomnografického výsledku stanovili 

závažnosť OSA podľa AHI. Pre účely štatistického hodnotenia výsledkov boli použité 

softwarové programy (Microsoft Excel, SPSS-16.2). Spojité premenné sme opísali 
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pomocou aritmetického priemeru a mediánu, kvalitatívne absolútnym a relatívnym 

počtom. Jednotlivé súbory podľa AHI (I.-V. skupina) sa testovali testami normality. V 

prípade, ak súbor nebol normálne rozdelený, použili sme neparametrický Mann-

Whitneyho test, resp. Kruskal-Wallisov test. Pri súbore, ktorý bol normálne rozdelený 

sme použili parametrický Studentov T-test. Za štatisticky významný výsledok sme 

považovali p ≤ 0,05. Zber údajov sa uskutočnil od 1.1.2008 do 31.12.2011 na 

špecializovanej ambulancii pre spánkové poruchy dýchania UNB a LF UK v Bratislave. 

Najmenší počet vyšetrených pacientov bol v roku 2008 – 115 vyšetrení, najvyšší v roku 

2011 s počtom 277 vyšetrení. 

Zber údajov zahŕňal: 

• Polysomnografické monitorovanie počas spánku (AHI >5/hod. spánku sa považovalo sa 

potvrdenie OSA na základe kritérií Medzinárodnej klasifikácie porúch spánku (ICDS, 

2005),    

• Základné somatické údaje (výška, váha, obvod pásu, krku – hodnota BMI ≥25 kg/m2 sa 

považovala za splnenie jedného kritéria pre MS), 

• Biochemické parametre z odberu krvi (glykémia ≥5,6 mmol/l, TG ≥1,7mmol/l a HDL 

cholestrolu u mužov <1,0 mmol/l a u žien <1,3 mmol/l - uvedené hodnoty biochemických 

parametrov tvorili kritériá pre diagnostiku MS). 
 

Výsledky 

 Na základe vyhodnotenia polysomnografického nálezu (PSG) sa súbor 792 

pacientov rozdelil na pacientov s prítomným a pacientov s neprítomným obštrukčným 

spánkovým syndrómom  (OSA).  

Obštrukčný spánkový syndróm sa nepotvrdil u 234 pacientov (29,5%). Títo 

pacienti boli kontrolným súborom zaradeným do I. skupiny s AHI ≤5. U 558 pacientov 

(70,5%) sa syndróm spánkového apnoe potvrdil (obrázok č. 2). 

 

 
Obrázok č. 2 Prítomnosť, resp. neprítomnosť OSA u pacientov v celom súbore (n=792) 

 

Súbor 558 pacientov, u ktorých sa syndróm spánkového apnoe potvrdil, sme 

rozdelili na základe Medzinárodnej klasifikácie porúch spánku (ISCD, 2005) do 4 

kategórií podľa AHI (apnoicko-hypopnoického indexu) na základe závažnosti OSA 

(obrázok č.3). 
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Obrázok č. 3 Pacienti podľa závažnosti OSA (n=558) na základe AHI (II. - V. skupina) 

 

Metabolický syndróm sa vyskytol u 372 (47,0%)  zo všetkých 792 pacientov,   

(I.-V. skupina),  nepotvrdil sa u 420 pacientov (53,0%) (obrázok č.4). 

 

 
Obrázok č. 4 Prítomnosť resp. neprítomnosť metabolického syndrómu u pacientov v celom súbore (n=792) 

 

Celý súbor (n=792) sme rozdelili na základe prítomnosti, resp. neprítomnosti 

metabolického syndrómu podľa závažnosti AHI na 5 skupín (obrázok č.5). 

 

 

Obrázok č. 5 Prítomnosť, resp. neprítomnosť metabolického syndrómu u pacientov v celom súbore (n=792) 

podľa závažnosti AHI 
 

V súbore kontrolnom t.j. v I. skupine, sa metabolický syndróm potvrdil u 97 

(41,5%) a nepotvrdil u 137 (58,5%) pacientov. 

            V súbore II.-V. (558 pacientov) sa metabolický syndróm potvrdil u 275 (49,3%) 

a nepotvrdil u 283 (50,7%) (tab. 3). 
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Tabuľka č. 3 Prítomnosť, resp. neprítomnosť MS u pacientov s OSA a bez OSA 

 Pacienti s OSA Pacienti bez OSA Spolu 

Metabolický 

syndróm  abs. % abs. % abs. % 

Prítomný 275 49,3 97 41,5 372 47,0 

Neprítomný 283 50,7 137 58,5 420 53,0 

Spolu 558 100,0 234 100,0 792 100,0 

 

Potvrdili sme štatisticky významne vyšší výskyt MS u pacientov s OSA v 

porovnaní s pacientmi, ktorí nemajú OSA (49,3% vs. 41,5%). Pacienti s OSA majú vyššie 

riziko vývoja MS v porovnaní s pacientmi bez OSA (OR 1,372 95% IS 1,008-1,868, 

p=0,004). Z celkového počtu 550 mužov bol metabolický syndróm prítomný u 280 

mužov (50,9%) a u 270 mužov (49,1%) sa metabolický syndróm nepotvrdil. V súbore 

414 mužov s OSA bol metabolický syndróm prítomný u 219 mužov (52,9%) a u 195 

mužov (47,1%) sa nepotvrdil. V skupine 136 mužov bez OSA sa metabolický syndróm 

potvrdil u 61 mužov (44,9%) a u 75 mužov (55,1%) sa metabolický syndróm nepotvrdil 

(tabuľka č. 4). Zistili sme štatisticky nevýznamne vyšší výskyt MS u mužov s OSA v 

porovnaní s mužmi bez OSA (52,9% vs. 44,9%) Muži s OSA majú vyššie riziko vývoja 

MS v porovnaní s mužmi bez OSA (OR 1,381 95% IS 0,936-2,038, p=0,103).  

 
Tabuľka č. 4 Prítomnosť, resp. neprítomnosť MS u mužov s OSA a u mužov bez OSA 

 Muži s OSA Muži bez OSA Spolu 

Metabolický 

syndróm abs. % abs. % abs. % 

Prítomný 219 52,9 61 44,9 280 50,9 

Neprítomný 195 47,1 75 55,1 270 49,1 

Spolu 414 100,0 136 100,0 550 100,0 
 

Z celkového súboru 558 pacientov s OSA sa metabolický syndróm potvrdil u 275 

pacientov (49,3%) a u 283 pacientov sa nepotvrdil (50,7%). V skupine 414 mužov sa 

metabolický syndróm potvrdil u 219 mužov (52,9%) a u 195 mužov (47,1%) sa 

metabolický syndróm nepotvrdil. V skupine 144 žien sa metabolický syndróm potvrdil 

u 56 žien (38,9%) a u 88 žien (61,1%) sa metabolický syndróm nepotvrdil (tab. 5).  
 

Tabuľka č. 5 Prítomnosť, resp. neprítomnosť MS u mužov s OSA a u žien s OSA 

  Muži s OSA Ženy s OSA Spolu 

Metabolický syndróm abs. % abs. % abs. % 

Prítomný 219 52,9 56 38,9 275 49,3 

Neprítomný 195 47,1 88 61,1 283 50,7 

Spolu 414 100,0 144 100,0 558 100,0 
 

Zistili sme štatisticky významne vyšší výskyt MS u mužov s OSA v porovnaní so 

ženami s OSA (52,9% vs. 38,9%). Muži s OSA majú vyššie riziko vývoja MS v 

porovnaní so ženami s OSA (OR 1,76 95% IS 1,19-2,59, p=0,004). 
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Diskusia 

Viaceré štúdie sa zaoberajú vplyvom obštrukčného spánkového apnoe (OSA) na 

vznik a rozvoj metabolického syndrómu (5, 9, 10). V našej štúdii sme zistili štatisticky 

významne vyšší výskyt MS u pacientov s OSA v porovnaní s pacientmi, ktorí nemajú 

OSA (49,3% vs. 41,5%). Pacienti s OSA majú vyššie riziko vývoja MS v porovnaní s 

pacientmi bez OSA (OR 1,372 95% IS 1,008-1,868, p= 0,004). Najvyšší výskyt MS u 

pacientov s OSA v porovnaní s pacientmi bez OSA potvrdil v štúdii Coughlin a kol. (87% 

vs. 35%, p<0,0001). Taktiež potvrdil, že OSA je nezávislý rizikový faktor pre vývoj MS 

(5). V ďalšej  štúdii  Jamesa a kol. potvrdili signifikantný rozdiel vo výskyte MS u 

pacientov s OSA v porovnaní s pacientmi bez OSA (60% vs. 40%, p=0,004) pri 

klasifikácii OSA s AHI >10/hod spánku (11). Taktiež sme štatisticky nevýznamne 

potvrdili, že muži s OSA majú vyššie riziko vývoja MS v porovnaní s mužmi bez OSA 

(OR 1,381 95% IS 0,936-2,038, p=0,103). Štúdia Sassanabe a kol. potvrdila vyšší výskyt 

MS u mužov s OSA v porovnaní s mužmi bez OSA (OR 3,47, 95% IS 1,84 - 6,53) (9). 

V našej štúdii sme potvrdili, že muži s OSA majú vyššie riziko vývoja MS v porovnaní so 

ženami s OSA (OR 1,76 95% IS 1,19-2,59, p=0,004). Vyšší výskyt OSA u mužov je v 

dôsledku chýbania ochranných faktorov, ktoré vplývajú na napätie svalstva HDC. Sú 

to ženské pohlavné hormóny, ktoré u žien v reprodukčnom veku udržujú dostatočný tonus 

svalstva HDC. U mužov je typický centrálny typ obezity s ukladaním tuku vo viscerálnej 

oblasti a v oblasti krku s anatomickým zúžením HDC (12). Z nášho zistenia vyplýva, že u 

mužov s OSA je vyššie riziko vývoja MS ako u žien.   

 

Záver 

V našej štúdii sme potvrdili: 

• štatisticky významne vyšší výskyt MS u pacientov s OSA v porovnaní s pacientmi, ktorí 

nemajú OSA (49,3% vs. 41,5%), pacienti s OSA majú vyššie riziko vývoja MS v 

porovnaní s pacientmi bez OSA (OR 1,372 95% IS 1,008-1,868, p= 0,004), 

• štatisticky nevýznamne vyšší výskyt MS u mužov s OSA v porovnaní s mužmi bez OSA 

(52,9% vs. 44,9%),  muži s OSA majú vyššie riziko vývoja MS v porovnaní s mužmi 

bez OSA (OR 1,381 95% IS 0,936-2,038, p=0,103), 

• štatisticky významne vyšší výskyt MS u mužov s OSA v porovnaní so ženami s OSA 

(52,9% vs. 38,9%), muži s OSA majú vyššie riziko vývoja MS v porovnaní so ženami s 

OSA (OR 1,76 95% IS 1,19-2,59, p=0,004). 

Obštrukčné spánkové apnoe predstavuje nový rizikový faktor pre metabolický 

syndróm a vývoj diabetu mellitu II. typu, preto je nevyhnutné, aby sa lekári v klinickej 

praxi systematicky venovali odhaľovaniu metabolických abnormalít u pacientov s 

obštrukčným spánkovým apnoe a na druhej strane detekcii obštrukčného spánkového 

apnoe u metabolického syndrómu. Problematika metabolického syndrómu vo vzťahu k 

obštrukčnému spánkovému apnoe je dôležitá aj pre verejné zdravotníctvo, pretože zahŕňa 

v sebe asociáciu rizikových faktorov životného štýlu, čo je predmetom primárnej 

prevencie v oblasti chronických neprenosných chorôb. 
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PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU, VÝUKOVÁ 

OPORA S VIDEOSEKVENCEMI 

 

M. Nakládalová, P. Smolková    

Klinika pracovního lékařství LF Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Abstrakt 

     Úvod: Cílem prezentovaného projektu bylo zpracování tématiky profesionálních 

onemocnění pohybového aparátu končetin a páteře, prezentace rizikových pracovišť, která 

k předmětným onemocněním mohou vést, a v neposlední řadě zpracování v anglickém 

jazyce v uživatelsky příjemné formě.  

     Materiál a metodika: Po studiu dostupných zdrojů byla vytvořena osnova a teoretický 

obsah výukové opory, k danému tématu byly zpracovány kazuistiky, bylo natočeno 31 

videosekvencí z různých pracovních prostředí a činností, které mohou k onemocněním 

pohybového aparátu končetin i páteře vést. Pro konečné zpracování byl zvolen program 

FlipViewer.  

     Výsledky: Komplexní zpracování aktuální problematiky profesionálních 

muskuloskeletálních onemocnění podává informaci o jejich etiologii, výskytu, diagnostice, 

léčbě, prevenci i posuzování. Videosekvence seznamují s pracovními činnostmi, ze kterých 

onemocnění pohybového aparátu vznikají. Součástí programu jsou kazuistiky, anglicko-

český slovník profesí a test k ověření získaných znalostí.  

     Závěry: Multimediální on-line publikace je umístěna na veřejné internetové adrese: 

http://occupational.diseases.upol.cz/. 
 

Úvod 

 V r. 2008 byl pracovníky Kliniky pracovního lékařství vytvořen multimediální 

průvodce profesionálními onemocněními horních končetin, který podrobně mapuje tuto 

širokou problematiku dlouhodobě nejčastějších nemocí z povolání, jak v České republice, 

tak celosvětově (dostupný na následujícím odkazu: 

http://www.occupational_medicine.upol.cz/). Tento interaktivní program je na řadě fakult 

využíván pro výuku studentů všeobecného lékařství i jiných zdravotnických oborů. 

  V tomto sdělení je přestaven nový interaktivní multimediální materiál, vycházející 

z již právě zmíněného, ale aktualizovaný, rozšířený a zpracován v anglickém jazyce. 

Kromě komplexního pohledu na profesionální onemocnění horních končetin z vibrací a 

přetěžování zpracovává širší problematiku – jsou zde zahrnuta také onemocnění dolních 

končetin a jsou zmíněna i onemocnění páteře. Původní výběr 18-ti videosekvencí 

představujících konkrétní vhled do způsobu práce v jednotlivých profesích (např. 

slévárenství, montáže elektromotorů, práce lesního dělníka), byl rozšířen o nové pracovní 

činnosti, které zmiňovaná onemocnění páteře a dolních končetin mohou způsobit – např. 

práce všeobecné sestry s imobilními pacienty na lůžkovém oddělení, práce fyzioterapeuta, 

zubního laboranta, baletky či hudebníka. 

 Cílovou skupinou projektu jsou především studenti magisterského studijního programu 

General Medicine lékařských fakult a jejich učitelé, ale také studenti jiných oborů na 

lékařských fakultách a na fakultách zdravotních věd (hygiena a preventivní lékařství, 

fyzioterapie). V neposlední řadě též v rámci postgraduálního a celoživotního vzdělávání – 

pracovní lékaři, praktičtí všeobecní lékaři a také vzhledem k nově diskutovaným 

http://occupational.diseases.upol.cz/
http://www.occupational_medicine.upol.cz/
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onemocněním páteře a dolních končetin specialisté zabývající se problematikou 

profesionálních onemocnění pohybového aparátu (odborníci z oborů ortopedie, neurologie, 

fyzioterapie, hygieny a epidemiologie). 

 

Materiál, metodika 

V první fázi byl připraven studijní podkladový materiál z aktuálních zdrojů se zaměřením 

na etiologii, výskyt, diagnostiku, léčbu, prevenci i posuzování profesionálních onemocnění 

pohybového aparátu, včetně onemocnění kostí, kloubů šlach, cév i nervů horních i dolních 

končetin a onemocnění páteře. Byl zpracován materiál vzhledem k různým systémům 

uznávání nemocí z povolání v zahraničí, a to ve státech, odkud nejčastěji studenti 

anglického programu na LF UP pocházejí. Tyto podklady sloužily k přípravě samotných 

výukových textů, které byly umístěny do multimediální opory. Dále byly doplněny 

kazuistiky, obrazová dokumentace a test k ověření znalostí, rovněž i anglicko-český 

slovník názvů vybraných profesí.  

Ve spolupráci s Referátem audiovizuálních služeb UP byl natočen v terénu a potom dále 

zpracován potřebný filmový materiál prezentující různá konkrétní pracovní prostředí a 

podmínky, které mohou vést k předmětným profesním onemocněním. Natáčení probíhalo 

po dohodě s vedením příslušných pracovišť a po souhlasu natáčených osob. Je tak 

prezentována práce zubních techniků, zubních lékařů, zdravotníků, kteří se starají o méně 

mobilní pacienty, členů baletního souboru či hudebníků. Do studijní opory byly zařazeny i 

videosekvence z dalších pracovních prostředí, které byly vytvořeny naším pracovištěm již 

dříve (v rámci projektu FRVŠ 1457 / 2008). 

Následně byly výukové texty spolu se zpracovaným audiovizuálním materiálem ve 

spolupráci s Referátem audiovizuálních služeb UP implementovány do moderního a 

uživatelsky vstřícného prostředí elektronické knihy v programu FlipViewer, jehož využití 

bylo umožněno díky projektu MEFANET. 

Tato studijní opora byla v průběhu tvorby za účelem zpětné vazby předkládána samotným 

studentům anglického programu a konečná podoba byla s nimi opakovaně konzultována. 

Závěrem byla vytvořená internetová elektronická publikace – „flipbook“ – použita v přímé 

výuce studentů lékařských oborů LF UP v Olomouci a nelékařských oborů Fakulty 

zdravotnických věd UP. Publikace byla prezentována také odborníkům z pracovního 

lékařství a současně vysokoškolským učitelům pracovního lékařství z České republiky a 

Slovenska na Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí v Luhačovicích.  

 

Výsledky 

Komplexní zpracování aktuální problematiky profesionálních muskuloskeletálních 

onemocnění podává informaci o jejich etiologii, výskytu, diagnostice, léčbě, prevenci i 

posuzování. Videosekvence seznamují s pracovními činnostmi, ze kterých onemocnění 

pohybového aparátu vznikají. Součástí programu jsou kazuistiky, anglicko-český slovník 

profesí a test k ověření získaných znalostí.  

Kromě nejčastějších onemocnění horních končetin z vibrací a přetěžování jsou uvedena 

také onemocnění páteře a onemocnění dolních končetin z nadměrné zátěže. Jsou zmíněny 

systémy posuzování nemocí z povolání v jiných státech, především v těch, ze kterých 

studující v anglickém jazyce na naší fakultě nejčastěji pocházejí. Součástí programu jsou 

kazuistiky, anglicko-český slovník profesí a test k ověření získaných znalostí. 

Videosekvence přímo z pracovních prostředí (kamenolomy, slévárny, montážní dílny, 

zdravotnická zařízení či umělecká prostředí) zachycují pracovní činnosti, které mohou vést 
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k poškození pohybového aparátu. Výhodou multimediální on-line publikace je také 

pohodlné studium ve vstřícném prostředí programu FlipViewer.  

 

Závěr 

Program „Occupational Musculoskeletal Diseases – Multimedia Guide for the 

English Programme Students” má vést k inovaci výuky pracovního lékařství v 

magisterském programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce.  

Vytvořená studijní multimediální on-line publikace je umístěna na veřejné 

internetové adrese: http://occupational.diseases.upol.cz/  

 

 Práce byla vytvořena v rámci projektu FRVŠ 2103/2012 F3 / d. 
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DEŇ ZODPOVEDNOSTI - ZDRAVOTNO-VÝCHOVNÁ KAMPAŇ 2012 

 
1,2 R. Ochaba, 1,P. Kadličeková, 1,O. Herdová, 

1,Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor podpory zdravia 
2Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 

 

Abstrakt  

Úvod: Cieľom zdravotno-výchovnej kampane bola prevencia nadmerného užívania 

alkoholických nápojov a zvýšenie celoslovenského povedomia o zodpovednej konzumácii 

alkoholických nápojov.   

Materiál a metodika: Kampaň prebiehala 02.07.2012 v 36 mestách v SR 

prostredníctvom pracovníkov odborov podpory zdravia z 36 RUVZ v SR v čase 1200-

1600 hod. Pracovníci RÚVZ v SR informovali širokú verejnosť o zodpovednej konzumácii 

alkoholických nápojov, zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu a o 

orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi. Pri spracovávaní a interpretácii výsledkov 

sme vypočítali absolútnu početnosť, jednoduché frekvencie, percentuálne rozloženie 

súboru podľa zoskupenia jednotlivých kategórií. Pri overovaní štatistickej významnosti 

početností bol použitý Chí kvadrát test a vypočítaná p-hodnota na hladine významnosti 

0,05.  

Výsledky: Pracovníci odborov podpory zdravia RÚVZ v SR v rámci kampane 

celkom vyšetrili 1 729 záujemcom hladinu gama glutamyltransferázy v krvi a 1 810 

záujemcom odmerali tlak krvi . 

Záver: Aktivity kampane zaujali širokú verejnosť hlavne vo veku od 45 - 54 rokov. 

Prostredníctvom kampane sa pracovníci odborov podpory zdravia zvyšovali informovať 

širokej verejnosti o rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených škodlivým 

užívaním alkoholu.  

 

Úvod 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským 

združením výrobcov piva a sladu organizovali v rámci Medzinárodného dňa proti 

zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi zdravotno-výchovnú kampaň 

s názvom „DEŇ ZODPOVEDNOSTI“. V roku 1987 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 

26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodu s nimi.  

 

Cieľom zdravotno-výchovnej kampane bolo:  

- prevencia nadmerného užívania alkoholických nápojov,   

- zvýšenie celoslovenského povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholických 

nápojov, 

- zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov 

spôsobených škodlivým užívaním alkoholu.  

 

Súbor a metodika:  

Zdravotno-výchovná kampaň prebiehala 2. 7. 2012 v 36 mestách v SR 

prostredníctvom pracovníkov odborov podpory zdravia z 36 RUVZ v SR v čase 1200-

1600 hod. v spolupráci s obchodnými centrami, lekárňami, NsP, mestskými úradmi, 
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kanceláriami „zdravé mesto“ a inými inštitúciami. Pracovníci RÚVZ v SR informovali 

širokú verejnosť o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, zdravotných 

následkoch škodlivého užívania alkoholu a o orientačnom čase odbúravania alkoholu 

v krvi. Ďalšie aktivity boli spojené  s vyšetrením jedného z pečeňových testov, ktorého 

zvýšená hladina môže súvisieť s nadmernou konzumáciou alkoholu, meraním  tlaku krvi 

a vyplnením krátkeho dotazníka týkajúceho sa konzumácie alkoholu.  

V piatich mestách (Bratislava, Trnava, Žilina, Prešov, Košice) Slovenské združenie 

výrobcov piva a sladu zabezpečilo špeciálnu hliadku zloženú z anjela a policajtky, ktorá 

informovala širokú verejnosť o „Dni zodpovednosti“ a aktivitách/vyšetreniach, ktoré počas 

dňa prebiehali. 

Pri spracovávaní a interpretácii výsledkov sme vypočítali absolútnu početnosť, 

jednoduché frekvencie, percentuálne rozloženie súboru podľa zoskupenia jednotlivých 

kategórií. Pri overovaní štatistickej významnosti početností bol použitý Chí-kvadrátový 

test a vypočítaná p-hodnota na hladine významnosti 0,05.  

Počas kampane v niektorých mestách pracovníci odborov podpory zdravia 

realizovali aj merania pulzu, BMI, WHR indexu a celkového cholesterolu. V spolupráci s 

pracovníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru v Liptovskom Mikuláši mali 

účastníci kampane možnosť otestovať si množstvo alkoholu v dychu pomocou 

alkoholtestera policajnou hliadkou. Mestská polícia v Martine oslovovala verejnosť 

otázkami o zneužívaní alkoholu, a to v smere nedodržiavania zákona a negatívneho vplyvu 

na zdravie. K dispozícii mali špeciálne okuliare navodzujúce ilúziu 1,5 promile alkoholu 

v krvi. Kto prejavil záujem, mohol si vyskúšať s okuliarmi slalom medzi kužeľmi. 

 

 
                                                                        

                 Vytvorené:     ÚVZ SR, 2013      Zdroj údajov:  RÚVZ v SR, 2012  

 

Obrázok č. 1 Rozloženie realizovaných aktivít zdravotno-výchovnej kampane „Deň 

zodpovednosti“ v jednotlivých RÚVZ v SR 

  

Meranie hodnoty GGT v krvi a tlaku  krvi 

Poradenstvo 

Ďalšie iné aktivity 
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Zoznam 36 miest kampane „Deň zodpovednosti“ v SR 

Kraj RÚVZ v SR Miesto v meste 

Bratislavský  RÚVZ Bratislava 
AUPARK SHOPPING CENTER Bratislava, Einsteinova 

18,  

Trnavský   

RÚVZ  Dunajská 

Streda 
RÚVZ, Veľkoblahovská 1067,  Dunajská Streda 

RÚVZ Galanta  
vstupné priestory NsP  Svätého Lukáša, Hodská 373/38, 

Galanta  

RÚVZ Senica RÚVZ, Kolónia 557, Senica 

RÚVZ Trnava  ZOC MAX Trnava, Ul. Ferka Urbánka 11, Trnava  

Trenčiansky  

RÚVZ Považská 

Bystrica 
pred kinom Mier, Centrum 16/21, Považská Bystrica 

RÚVZ Prievidza 
vo vestibule Mestského úradu v Partizánskom, 

Nám. SNP 212/4, Partizánske 

RÚVZ Trenčín ZOC MAX, ul. gen. M. R. Štefánika 426, Trenčín 

Nitriansky  

RÚVZ Komárno  Komárno Shopping Center, M. R. Štefánika 5, Komárno 

RÚVZ Levice  TESCO Levice, Turecký rad 7,  Levice  

RÚVZ Nitra Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, Nitra 

RÚVZ Nové Zámky 
Hlavné námestie v Nových Zámkoch a v priestoroch 

Akadémie vzdelávania, Nové Zámky 

RÚVZ Topoľčany 
v priestoroch Mestskej galérie, ulica M. R. Štefánika 1, 

Topoľčany 

Žilinský  

RÚVZ Čadca Supermarket TEMPO, Moyzesova 53,  Čadca 

RÚVZ Dolný Kubín 
COOP Jednota Tempo Supermarket, Nábrežie 765/1, 

Námestovo 

RÚVZ Liptovský 

Mikuláš 
STOP SHOP, ul. 1. mája 41, Liptovský Mikuláš 

RÚVZ Martin Divadelné námestie, Divadelná 1, Martin 

RÚVZ Žilina AUPARK, Veľká okružná 59A, Žilina 

Banskobystrický   

RÚVZ Banská Bystrica OC EUROPA, Na Troskách 25, Banská Bystrica 

RÚVZ Lučenec TESCO Lučenec, Podjavorinskej 5364, Lučenec 

RÚVZ Rimavská 

Sobota 

Hypermarket HYPERNOVA, ul. P. Hostinského, 

Rimavská Sobota 

RÚVZ Veľký Krtíš RÚVZ, Banícka 5, Veľký Krtíš 

RÚVZ Zvolen  MsÚ Zvolen, Nám. Slobody 22, Zvolen 

RÚVZ Žiar nad 

Hronom 
Hypermarket TESCO, SNP 2733/100, Žiar nad Hronom 

Prešovský  

RÚVZ Bardejov v obchodnom centre Bardejov, Duklianska ulica, Bardejov 

RÚVZ Humenné RÚVZ, Ul. 26. novembra č. 2/1507, Humenné 

RÚVZ Poprad ZOC MAX Poprad, Dlhé hony 4587/1, Poprad 

RÚVZ Prešov ZOC Max Prešov, Vihorlatská 2A, Prešov 

RÚVZ Stará Ľubovňa Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa 

RÚVZ Svidník Nákupné centrum MAKOS na Centrálnej ulici, Svidník 

RÚVZ Vranov nad 

Topľou 

Hypermarket TESCO, Duklianskych hrdinov 31, Vranov 

n/Topľou 

 Košický  

RÚVZ Košice  AUPARK , Námestie osloboditeľov, Košice  

RÚVZ Michalovce  MsÚ Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce 

RÚVZ Rožňava Mestské kúpalisko v Rožňave, Štítnická ulica, Rožňava 

RÚVZ Spišská Nová 

Ves 

Lekáreň Dr. Max v OC MADARAS, Mlynská 39, Spišská 

n/Ves 

RÚVZ Trebišov TESCO, M. R. Štefánika, Trebišov 

                                                                                                                 Zdroj údajov: RÚVZ v SR, 2012 
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Výsledky:  

Pracovníci odborov podpory zdravia RÚVZ v SR v rámci kampane celkom 

vyšetrili 1 729 záujemcom hladinu gama glutamyltransferázy (GGT) v krvi (a to 690 

mužom a 1 039 ženám) a 1 810 záujemcom odmerali tlak krvi (a to 730 mužom a 1 080 

ženám).  Dotazník vyplnilo 1 843 respondentov (806 mužov a 1 037 žien).  Priemerný vek 

účastníkov kampane bol 45,9 rokov.  

Priemerný vek účastníkov kampane bol 45,9 rokov. Priemerný vek mužov bol 45,3 

rokov vo veku od 15 do 83 rokov, u žien 45,3 rokov od 15 do 95 rokov. Veková štruktúra 

mužov aj žien bola podobná. Aktivity zdravotno-výchovnej kampane zaujali širokú 

verejnosť hlavne vo veku od 45 - 54 rokov (u mužov to bola veková skupina od 55 – 64 

rokov a u žien 45 – 54 rokov).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013 

Graf č. 1  Percentuálne rozloženie účastníkov kampane v SR podľa veku a pohlavia 
 

Najväčšie percento - 22,5 % mužov bolo v Košickom kraji a najviac 21,6 % žien 

bolo v Prešovskom kraji. V Košickom, Trenčianskom, Nitrianskom kraji bolo vyšetrených 

skoro rovnaký počet mužov aj žien, v ostatných krajoch o kampaň prejavilo záujem viac 

žien ako mužov.  

Na Slovensku viac ako polovica ľudí zomiera na srdcovocievne ochorenia. Preto je 

nutné, čo v najväčšej miere obmedziť rizikové faktory, ktoré vedú k srdco-cievnym 

ochoreniam. Za normálny (optimálny) tlak krvi sa považujú hodnoty nižšie ako 120/80 mm 

Hg. Vysoký krvný tlak zvyšuje námahu srdca a ciev. Pretože srdce musí po dlhé obdobie 

pracovať ťažšie ako za normálnych okolností, má tendenciu zväčšiť sa – steny srdca 

zhrubnú a vzniká tzv. hypertrofia srdcového svalu. Jedným z najčastejších príznakov je 

dýchavica po fyzickej námahe. Vysoký krvný tlak preťažuje srdce, vedie i k zatvrdnutiu a 

zúženiu všetkých arteriálnych ciev. Postihnuté sú najmä mozgové, obličkové a očné cievy 

a cievy srdcového svalu. Výsledkom môže byť infarkt alebo zlyhanie obličiek. Pacienti s 

hypertenziou by mali silne obmedziť konzumáciu alkoholu, najlepšie ju celkom vylúčiť. 
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Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013 

Graf č. 2 Percentuálne rozloženie účastníkov kampane v SR podľa pohlavia 

a kraja 
 

Normálny tlak krvi bol nameraný u viac ako polovice účastníkov - 56,7 % (64,5 % 

u žien, 45,2 % u mužov). Vysoký normálny TK bol nameraný u 16,7 % účastníkov a to 

viac u 20,5 % mužov a 14,2 % žien. Hypertenzia bola nameraná u 26,5 % účastníkov a to 

viac u mužov ako u žien. Hypertenzia I. stupňa bola nameraná u 25,1 % mužov a iba 

u 15,7 % žien. 

 

 

 
Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013 

Graf č. 3 Percentuálne rozloženie účastníkov kampane v Slovenskej republike 

 

 Gama-glutamyltransferáza je enzým nachádzajúci sa v bunkových membránach a to 

predovšetkým v tkanivách, ktoré majú vylučovaciu alebo vstrebávaciu funkciu. Preto je 

GGT najviac prítomná v pečeni, žlčových cestách, obličkách, tenkom čreve. Zvýšená 

činnosť tohto enzýmu, často izolovane, je jedným z najcitlivejších ukazovateľov pečeňovo-

žlčníkového ochorenia. Y-glutamyltransferáza sa tiež často používa ako citlivý test 

zisťujúci skrytý alkoholizmus.  Zvýšená činnosť GGT v sére sa tiež vyskytuje u pacientov 
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 Priemerná hodnota GGT v krvi bola štatisticky významne vyššia u mužov ako u žien 

(na hladine významnosti p=0,05).  Priemerná hodnota GGT u mužov bola 0,708 ± 2,207 

a u žien 0,401 ± 0,492. U 90,5 % vyšetrených účastníkov boli hodnoty GGT v norme. 

Zvýšená hodnota parametra GGT v krvi bola zistená u 9,5 % účastníkov kampane (u 

8,8 % mužov a u 10,0 % žien).  

    
                                                        Norma                                    Zvýšená 

Graf č. 4 Percentuálne rozloženie účastníkov kampane v SR podľa pohlavia 

a kategórie nameraných hodnôt GGT v krvi 
 

 V priebehu realizácie kampane sme sa účastníkov pýtali niekoľko otázok 

súvisiacich s konzumáciou alkoholu.  Na otázku „Ako často konzumujete alkoholický 

nápoj? “ účastníci kampane uviedli, že u     17,7 % z nich nepije alkohol vôbec. 

Konzumáciu alkoholu jeden krát mesačne alebo menej často uviedlo až 53,3 % účastníkov 

kampane, dva až trikrát týždenne konzumuje alkohol 23,4 %. Až  5,5 % účastníkov 

uviedlo, že konzumujú alkohol štyri alebo a viac krát týždenne. Ženy najčastejšie 

konzumujú alkohol jeden krát mesačne alebo menej často (64,8 %). Dva až tri krát 

týždenne konzumuje alkohol 36,4 % mužov a 13,3 % žien.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013 

Graf č. 5 Užívanie alkoholických nápojov u účastníkov kampane v SR  podľa 

pohlavia 
 

Na otázku „Koľko pohárov alkoholického nápoja vypijete v typický deň, keď pijete?“ 

sa účastníci kampane vyjadrili nasledovne. Viac ako 64 % účastníkov kampane konzumuje 

v typický deň keď pije jeden až dva poháre alkoholického nápoja. Štatisticky významne 

Ženy

90,0%

10,0%

Muži

91,2%

8,8%



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

223 
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

p
e

rc
e

n
tu

á
ln

y
 p

o
č

e
t 

ú
č

a
s

tn
ík

o
v

Muži

Ženy 

Muži 38,9 22,6 12,8 2,2 0,0 23,5

Ženy 19,4 44,7 11,7 10,2 0,6 13,4

Pivo               Víno                         Destiláty                      
Miešané alkohol. 

nápoje
Likéry

Viac druhov 

alkoholu

viac žien uviedlo, že pri konzumácii alkoholických nápojov v typický deň, keď pijú, 

skonzumujú väčšinou 1 až 2 poháre (79,5 %). Štatisticky významne viac mužov uviedlo, že 

pijú 3 a viac pohárov v typický deň, keď pijú.  

 
                                                                                                    Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013 

Graf č. 6 Percentuálne rozloženie účastníkov kampane v SR podľa pohlavia a počtu 

vypitých pohárov počas jedného typického dňa, keď konzumujú alkohol 

 

Na otázku „Aký druh alkoholu konzumujete najčastejšie?“ sa účastníci kampane 

vyjadrili nasledovne. Viac ako 34 % účastníkov kampane uviedlo, že najčastejšie 

konzumuje víno. Ženy najčastejšie pijú víno (44,7 %) na rozdiel od mužov, ktorí 

konzumujú najčastejšie pivo (38,9 %).  
 

Graf 

vytvorený: ÚVZ SR, 2013 
Graf č. 7 Percentuálne rozloženie účastníkov kampane v SR podľa druhu 

konzumácie alkoholu 

 

Záver:  

Aktivity zdravotno-výchovnej kampane zaujali širokú verejnosť hlavne vo veku od 

45 - 54 rokov. Najväčšie percento účastníkov kampane sa zapojilo z Košického a 
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nápojov a taktiež informovali širokú verejnosť o rozsahu a povahe zdravotných problémov 

spôsobených škodlivým užívaním alkoholu.  
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PRESTAŇ FAJČIT, DAJ SI JABLKO - ZDRAVOTNO-VÝCHOVNÁ 

KAMPAŇ 2012 

 
1,2 R. Ochaba, 1,P. Kadličeková, 1,O. Herdová, 

1,Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor podpory zdravia 
2Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 

 

Abstrakt:  

Úvod: Deň 31. máj vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň bez 

tabaku. Témou tohtoročného svetového dňa bolo „Stop zásahom tabakového priemyslu“.  

Materiál a metodika: ÚVZ SR, RÚVZ v SR v spolupráci so zdravotnou 

poisťovňou UNION, a.s. organizovali 31.5.2012 zdravotno-výchovnú kampaň. Pracovníci 

RÚVZ v SR ponúkali širokej verejnosti možnosť zahasenia tabakových výrobkov na 

mieste výmenou za jablko spojenú s vyšetrením oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom 

vzduchu a poskytovali informácie prostredníctvom letákov, odborného poradenstva o 

rizikách fajčenia a možnostiach jeho zanechania, anketový lístok na vyplnenie 

o možnostiach zanechania fajčenia. Pri spracovávaní a interpretácii výsledkov sme 

vypočítali absolútnu početnosť, jednoduché frekvencie, percentuálne rozloženie súboru 

podľa zoskupenia jednotlivých kategórií. Pri overovaní štatistickej významnosti početností 

bol použitý Chí-kvadrát test a vypočítaná p-hodnota na hladine významnosti 0,05 

Výsledky: Celkove pracovníci RÚVZ v SR vyšetrili koncentráciu oxidu 

uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u 1 562 klientov.  

Záver: Táto kampaň okrem informácií o rizikách fajčenia, poskytla informácie 

o možnostiach odvykania od fajčenia. Kampaň propagovala sieť poradní na odvykanie od 

fajčenia pri 32 RÚVZ na Slovensku.   

 

Úvod:  

 Neoddeliteľnou súčasťou aktivít pri napĺňaní cieľov v oblasti prevencie fajčenia 

a zanechania fajčenia sú rôzne kampane. Deň 31. máj vyhlásila Svetová zdravotnícka 

organizácia za Svetový deň bez tabaku. Témou tohtoročného svetového dňa je „Stop 

zásahom tabakového priemyslu“. Cieľom tohtoročného svetového dňa bolo informovať 

verejnosť o neférových a nebezpečných taktikách tabakového priemyslu s cieľom 

zasahovania do štátnych politík. V zmysle článku 5.3. Rámcového dohovoru o kontrole 

tabaku majú krajiny chrániť ich zdravotnú politiku pred komerčnými záujmami 

tabakového priemyslu. 

Materiál a metodika:  

 Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v spolupráci so zdravotnou 

poisťovňou UNION, a.s. organizovali 31.5.2012 zdravotno-výchovnú kampaň „Prestaň 

fajčiť, daj si jablko". Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej 

republike ponúkali širokej verejnosti možnosť zahasenia tabakových výrobkov na mieste 

výmenou za jablko spojenú s vyšetrením oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom vzduchu a 

poskytovali informácie prostredníctvom letákov, odborného poradenstva o rizikách 

fajčenia a možnostiach jeho zanechania, anketový lístok na vyplnenie o možnostiach 

zanechania fajčenia. Niektoré RÚVZ v Slovenskej republike pri kampani spolupracovali aj 

s kanceláriami Zdravé mesto, Spolkom medikov, základnými a strednými školami. Počas 

kampane pracovníci odborov podpory zdravia realizovali aj merania tlaku krvi, pulzu, 
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celkového cholesterolu, HDL cholesterolu alebo vyšetrovali funkčnú kapacitu pľúc 

spirometrom.  

 Do realizácie kampane bolo zapojených 35 regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva v Slovenskej republike. Poradenstvo sa uskutočnilo na 38 rôznych miestach 

v rámci jednotlivých miest. Kampaň prebiehala od 1000 – 1600 hod. na vopred určených 

miestach v SR. Na obrázku č. 1 je zobrazené rozloženie konkrétnych miest v rámci celého 

Slovenska podľa okresov.  

 Pri spracovávaní a interpretácii výsledkov sme vypočítali absolútnu početnosť, 

jednoduché frekvencie, percentuálne rozloženie súboru podľa zoskupenia jednotlivých 

kategórií. Pri overovaní štatistickej významnosti početností bol použitý Chí kvadrátový test 

a vypočítaná p-hodnota na hladine významnosti 0,05. 

 Celkove pracovníci RÚVZ v SR vyšetrili smokerlyzerom CO vo vydychovanom 

vzduchu 1 562 klientov z toho 727 mužov a 835 žien. Anketový lístok vyplnilo 1 183 

účastníkov a to 520 mužov a 633 žien.  

 

Štruktúra účastníkov kampane podľa krajov:   

 Zloženie účastníkov kampane, ktorým bol vyšetrený CO vo vydychovanom vzduchu 

podľa krajov je zobrazené v tab. č. 3 a grafe č. 1. V jednotlivých krajoch bolo o niečo viac 

žien ako mužov, najviac a to 19,9 % žien bolo z Košického kraja, 16,9 % žien 

z Banskobystrického kraja a 12,7 % žien z Trnavského kraja. Mužov najviac a to 21,7 % 

mužov bolo z Košického kraja, 17,9 % mužov z Banskobystrického kraja a 13,8 % mužov 

z Prešovského kraja. 

 

 

Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013 

Graf č. 1  Percentuálny počet účastníkov kampane, ktorým bol vyšetrený CO vo 

vydychovanom vzduchu v SR podľa pohlavia a kraja 
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Veková štruktúra účastníkov kampane:  

 Celkove sa smokerlzyerom vyšetrilo CO vo vydychovanom vzduchu 1 562 

účastníkom kampane, ich priemerný vek bol 38,7 rokov. Priemerný vek mužov bol 

37,9 rokov, najmladší mal 10 rokov a najstarší 87 rokov, u žien bol priemerný vek 39,3 

rokov, najmladšia účastníčka mala13 rokov a najstaršia 78 rokov. Až u 19,0 % 45 -54 

ročných účastníkov kampane sa uskutočnili merania smokerlzyerom CO 

vo vydychovanom vzduchu.  Merania CO vo vydychovanom vzduchu absolvovalo 18,4 % 

menej ako 20 ročných účastníkov kampane a 17,7 % účastníkov vo vekovej skupine         

35 - 44 ročných. Najmenej boli zastúpené vekové skupiny 20 - 24  a viac ako 65 ročných, 

ako u mužov aj žien. Mužov bolo najviac a to 19,4 % mužov vo veku menej ako 20 rokov, 

19,1 % mužov bolo vo vekovej skupine 45 - 54 a 17,7 % mužov vo vekovej skupine 25 - 

34 ročných. U žien bola najviac zastúpená veková skupina 35 - 44 ročných a to 19,0 % 

žien, o niečo menej veková skupina 45 - 54 ročných 18,9 % žien a 17,6 % žien vo vekovej 

skupine menej ako 20 ročných (graf č. 2). 

 

                                                 Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013  

Graf č. 2 Percentuálny počet účastníkov kampane, ktorým bol vyšetrený CO vo 

vydychovanom vzduchu v SR podľa pohlavia a veku 

 

Zdroj údajov: RÚVZ v SR, 2012                            Vytvorené: ÚVZ SR, 2013 
 

Obrázok č. 1   Rozloženie realizovaných aktivít „Prestaň fajčiť a daj si jablko“  

                         v RÚVZ v SR ku 31.5.2012 Svetovému dňu bez tabaku 

Sídlo RÚVZ  

Meranie prístrojom Smokerlyzer 

Poradenstvo 
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Štruktúra účastníkov kampane podľa nameraných hodnôt CO:  

 Účastníkom kampane boli vyšetrené vo vydychovanom vzduchu smokerlyzerom 

hodnoty CO v ppm a percento COHb. Presné rozdelenie do kategórií podľa nameraných 

hodnôt smokerlyzerom je uvedené a zobrazené v grafe č. 2. Najviac, a to 

37,3 % účastníkov kampane, bolo nefajčiarov, 25,3 % stredných fajčiarov 24,1 % ľahkých 

fajčiarov a najmenej 13,3 % silných fajčiarov. V poradí podľa pohlavia boli rozdiely. 

Najviac bolo nefajčiarov, a to u 32,3 % mužov a až u 41,6 % žien. U mužov nasledovali 

strední fajčiari a to 27,2 % mužov, ľahkí fajčiari 23,9 % mužov. U žien nasledovali ľahkí 

fajčiari 24,3 % žien, strední fajčiari 23,6 % žien. Najmenej účastníkov kampane bolo ako 

u mužov a žien silných fajčiarov a to 16,5 % mužov a iba 10,5 % žien.  

  

                          nefajčiar       ľahký fajčiar           stredný fajčiar           silný fajčiar 

                                                                                                              Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013  

Graf č. 3  Percentuálne rozloženie účastníkov kampane, ktorým bol vyšetrený CO vo 

vydychovanom vzduchu v SR podľa pohlavia a kategórií nameraných hodnôt CO 
 

 
                                                                                   Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013  

Graf č. 4  Percentuálny počet účastníkov kampane v SR podľa veku, pohlavia a 

kategórií nameraných hodnôt CO 
 

Pri hodnotení nameraných hodnôt CO smokerlyzerom podľa vekových skupín 

u mužov nefajčiari prevládali v mladších vekových skupinách menej ako 25 rokov 

a vekovej skupine viac ako 65 rokov. Najviac ľahkých fajčiarov u mužov bolo vo veku 

menej ako 20 rokov, 24 - 34 rokov a vo veku 45 - 54 rokov. Stredných fajčiarov bolo 

najviac vo vekových skupinách 55 - 64 rokov, 20 - 24 rokov a 65 a viac rokov. Silných 

fajčiarov najviac bolo vo veku 25 - 54 rokov. 
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                                                                                    Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013  

Graf č. 5  Percentuálny počet účastníkov kampane v SR podľa veku, pohlavia a 

kategórií nameraných hodnôt CO 

 Pri hodnotení nameraných hodnôt CO smokerlyzerom podľa vekových skupín u žien 

nefajčiari prevládali, na rozdiel od mužov v najmladšej vekovej skupine menej ako 20 

rokov a vo vekovej skupine viac ako 65 rokov a 45 - 54 rokov. Najviac ľahkých fajčiarov 

u žien bolo vo veku menej ako 25 rokov, vo vekovej skupine viac ako 65 rokov. Stredných 

fajčiarov bolo najviac vo veku 25 - 54 rokov. Silných fajčiarov bolo najviac vo veku 55 - 

64 rokov  a 20 - 34 rokov. Pri hodnotení percenta COHb (tab. č. 8) u účastníkov kampane 

ich bolo najviac ľahkých fajčiarov a to 43,8 % ako u 38,1 % mužov a 48,7 % žien, po nich 

nasledovali strední fajčiari a to 33,4 % mužov a 31,7 % žien. Silných fajčiarov bolo 20,9 % 

a to 25,6 % mužov a 16,8 % žien. Najmenej bolo nefajčiarov a to 2,9 % mužov a 2,8 % 

žien. 

 
                                                                         Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2013  

Graf č. 6  Percentuálne rozloženie účastníkov kampane v SR podľa pohlavia a 

kategórií nameraných hodnôt COHb 
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Vyhodnotenie otázok anketového lístka 

 Účastníci kampane mali možnosť vyplniť anketový lístok s otázkami o skončení 

fajčenia. Lístok  vyplnilo 1 183 účastníkov, a to 520 mužov a 633 žien.  

     Na otázku, koľkokrát ste chceli prestať fajčiť, odpovedalo 1 160 účastníkov 

(98,1 % zodpovedanosť danej otázky). Nebol rozdiel medzi odpoveďami mužov a žien. 

79,9 % účastníkov sa niekedy pokúšalo prestať fajčiť. Viac ako polovica 

51,4 % účastníkov sa pokúšalo prestať fajčiť tri a viackrát. Takmer pätina a to 

19,1 % účastníkov sa nikdy nepokúšalo prestať fajčiť. Dvakrát sa pokúšalo prestať fajčiť 

15,7 % účastníkov a iba jedenkrát sa pokúšalo prestať 13,8 % účastníkov.  

Rozdelenie účastníkov kampane, ktorí vyplnili anketový lístok v SR podľa pohlavia 

a počtu pokusov prestať fajčiť 

Počet pokusov prestať fajčiť 
Muži Ženy Spolu 

Počet % Počet % Počet % 

nikdy  101 19,1 121 19,1 222 19,1 

1 krát 77 14,6 83 13,1 160 13,8 

2 krát 79 15,0 103 16,3 182 15,7 

3 a viac krát 271 51,3 325 51,4 596 51,4 

Spolu 528 100,0 632 100,0 1160 100,0 

  

 Na otázku, aký druh informácii alebo pomoci by im najviac pomohli k skončeniu 

s fajčením odpovedalo 1 067 účastníkov (90,2 % responzibilita na danú otázku). Nebol 

veľký rozdiel medzi odpoveďami mužov a žien. Podporu rodiny a priateľov v odvykaní od 

fajčenia by prijalo 30,5 % účastníkov. Nikotínové žuvačky alebo iné pomôcky hradené 

zdravotnou poisťovňou by prijalo 20,8 % účastníkov kampane. Odborné poradenstvo 

v poradniach zdravia v odvykaní od fajčenia by prijalo 13,2 % účastníkov kampane. 

Možnosť inej pomoci uviedlo 35,5 % účastníkov, kde najviac uviedli pevnú vôľu, vnútorné 

presvedčenie, elektrickú cigaretu.  

Rozdelenie účastníkov kampane, ktorí vyplnili anketový lístok v SR podľa pohlavia 

a druhu pomoci k skončeniu fajčenia 

Druh pomoci  
Muži Ženy Spolu 

Počet % Počet % Počet % 

nikotínové žuvačky alebo iné 

pomôcky hradené zdravotnou 

poisťovňou 

85 17,7 137 23,3 222 20,8 

odborné poradenstvo v poradniach 

zdravia na odvykanie od fajčenia 
60 12,5 81 13,8 141 13,2 

podpora rodiny a priateľov v 

odvykaní od fajčenia 
151 31,5 174 29,6 325 30,5 

iné 184 38,3 195 33,2 379 35,5 

Spolu 480 100,0 587 100,0 1067 100,0 
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Rozdelenie účastníkov kampane, ktorí vyplnili anketový lístok v SR podľa pohlavia 

a inému druhu pomoci k skončeniu fajčenia 

Iné - text 
Muži Ženy Spolu 

Počet % Počet % Počet % 

Pevná vôľa 23 12,5 32 16,4 55 14,5 

Vnútorné presvedčenie 13 7,1 10 5,1 23 6,1 

Elektrická cigareta 8 4,3 3 1,5 11 2,9 

Ostatné 51 27,7 66 33,8 117 30,9 

Neuviedli 89 48,4 84 43,1 173 45,6 

Spolu 184 100,0 195 100,0 379 100,0 

 

 Na otázku, čo si myslia o tom,  prečo mnohí ľudia nedokážu prestať fajčiť, 

odpovedalo 988 účastníkov (83,5 % responzibilita na danú otázku). Nedostatok pevnej 

vôle, vnútorného presvedčenia uviedlo 39,5 % účastníkov kampane a to 43,2 % žien 

a  menej 35,0 % mužov. Závislosť na nikotíne uviedlo 17, 4 % účastníkov a to 21,3 % 

mužov a menej 14,2 % žien. 12,1 % účastníkov uviedlo, že nechcú prestať s fajčením, 

11,1 % účastníkov uviedlo, že fajčenie je ich zlozvyk. Fajčenie u nich zmierňuje, odbúrava  

stres a preto nedokážu s ním prestať uviedlo 8,4 % účastníkov. 7,5% účastníkov uviedlo 

iné možnosti a 3,9 % účastníkov uviedlo, že nevie, neuvažovali nad tým, prečo nedokážu 

prestať fajčiť.  

 

Tab. č. 4  Rozdelenie účastníkov kampane, ktorí vyplnili anketový lístok v SR podľa 

pohlavia a dôvodu neskončenia fajčenia 

 

  

Muži Ženy Spolu 

Počet % Počet % Počet % 

Nedostatok pevnej vôle 158 35,0 232 43,2 390 39,5 

Závislosť na nikotíne 96 21,3 76 14,2 172 17,4 

Nechcú prestať 50 11,1 70 13,0 120 12,1 

Zlozvyk 57 12,6 53 9,9 110 11,1 

Stres 30 6,7 53 9,9 83 8,4 

Iné 39 8,6 35 6,5 74 7,5 

Neviem 21 4,7 18 3,4 39 3,9 

Spolu 451 100,0 537 100,0 988 100,0 

 

 

Záver:  

 

Aktivity zdravotno-výchovnej kampane zaujali širokú verejnosť hlavne vo veku od    

45 - 54 rokov a menej ako 20 ročných. Najväčšie percento účastníkov kampane sa zapojilo 

z Košického a Banskobystrického kraja. Viac ako polovica (51,4 %) účastníkov kampane 

sa pokúšalo prestať fajčiť tri a viackrát. Prostredníctvom kampane pracovníci poradní na 

odvykanie od fajčenia informovali širokú verejnosť o rizikách fajčenia a o možnostiach 

odvykania od fajčenia.  
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EURÓPSKY  ŠKOLSKÝ  PRIESKUM O ALKOHOLE  A  INÝCH DROGÁCH  NA   

SLOVENSKU ZA  ROK  2011 

 

E. Pavleová, M. Spálová, J. Hamade, E. Knošková, I. Rovný 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR 

Trnavská 52 , 826 45 Bratislava 

 

Úvod: Projekt európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách (European 

School Survey Project on Alcohol and other Drugs) sa v roku 2011 konal na Slovensku po 

piaty raz ako súčasť piatej vlny prieskumov v Európe, na ktorých sa od začiatku zúčastňuje 

aj Slovenská republika.  

Cieľ: Hlavným cieľom ESPAD je získať štandardné a porovnateľné informácie o výskyte 

fajčenia, pitia alkoholických nápojov a zneužívania nelegálnych drog u detí a mladistvých 

v Európe. 

Metodika: Prieskum sa zrealizoval dotazníkovou metódou so zaručením anonymity 

formou prierezovej štúdie v čo najkratšom čase, aby bola dosiahnutá primeraná presnosť 

a reprezentatívnosť výsledkov. 

V prieskume ESPAD sa spracovalo 11 270 dotazníkov (5 971 chlapcov a 5 274 dievčat). 

Na zadávanie údajov bol použitý program Excel a štatistický softvér SPSS. 

Záver: Výsledky piatej vlny prieskumov o legálnych a nelegálnych drogách formou 

dotazníkovej metódy ESPAD zaznamenali  pokles užívania nelegálnych drog, ktorý bol 

badateľný najskôr v krajinách Západnej Európy 

Potvrdilo sa však stúpajúce nadmerné pitie alkoholu u mladých ľudí a obzvlášť u dievčat. 

Pri porovnaní užívania nelegálnych drog podľa typu školy sa ukázalo, že všetky typy 

nelegálnych drog sú v najvyššom percente zneužívané študentmi stredných odborných škôl 

(vrátane bývalých stredných odborných učilíšť). 

 

ESPAD – európsky  školský  prieskum o alkohole  a INÝCH drogách v Sr za rok 

2011. 

 

Projekt európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách (European School 

Survey Project on Alcohol and other Drugs) sa v roku 2011 konal na Slovensku po piaty 

raz ako súčasť piatej vlny prieskumov v Európe, na ktorých sa od začiatku zúčastňuje aj 

Slovenská republika. Hlavným cieľom ESPAD je získať štandardné a porovnateľné 

informácie o výskyte fajčenia, pitia alkoholických nápojov a zneužívania nelegálnych drog 

u detí a mladistvých v Európe. Ďalšími cieľmi bolo skúmať rizikové správanie študentov 

v súvislosti s rodinným zázemím a psychickou zraniteľnosťou, ako aj s výskytom 

šikanovania na školách, porovnať trendy prieskumov od roku 1995 v rámci Slovenska, 

krajov, typov škôl, pohlavia a veku, ako aj skúmať problémy, súvisiace s konzumáciou 

alkoholu.  

Hoci prieskum sa týkal študentov prvých až štvrtých ročníkov všetkých typov 

stredných škôl a deviatych ročníkov základných škôl, v rámci medzinárodného porovnania 

sa sledovali iba študenti s dátumom narodenia v roku 1995, t.j. takí, ktorí v roku 2011 

dosiahli 16 rokov veku. 

Medzinárodným koordinátorom projektu ESPAD  v Slovenskej republike bolo 

Národné monitorovacie centrum pre drogy pri Úrade vlády SR.  
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V roku 2011 bol koordinujúcou inštitúciou uvedeného prieskumu Výskumný ústav 

detskej psychológie a patopsychológie a na prieskume samotnom sa zúčastnil ÚVZ SR, 

RÚVZ v SR, a Ústav informácií a prognóz školstva.  

 

Metodika 

Prieskum a zrealizoval dotazníkovou metódou so zaručením anonymity formou 

prierezovej štúdie v čo najkratšom čase, aby bola dosiahnutá primeraná presnosť 

a reprezentatívnosť výsledkov. 

Výberový súbor respondentov pre školský prieskum ESPAD 2011 bol zvolený zo 

zoznamu a počtov základných a stredných škôl, tried a študentov v školskom roku 

2010/2011, triedených podľa typov a regiónov v zmysle výberu Ústavu informácií 

a prognóz školstva.  Zber údajov s dotazníkmi ESPAD prebehol od 4. – 8. apríla 2011 

a zúčastnili sa ho pracovníci odborov hygieny detí a mládeže vybraných RÚVZ v SR.   

V prieskume ESPAD sa spracovalo 11 270 dotazníkov (5 971 chlapcov a 5 274 

dievčat). 

Na zadávanie údajov bol použitý program Excel a štatistický softvér SPSS. 

 

Výsledky prieskumu 

 

Fajčenie  

 

 
Graf č. 1 - Fajčenie 1 až 5 cigariet denne počas predchádzajúcich 30 dní – porovnanie 

podľa pohlavia 
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Graf č. 2 – Výskyt pravidelného fajčenia (1 - 5 a viac cigariet denne) 

v závislosti od úplnosti rodiny  

 

Celoživotná prevalencia fajčenia u študentov prvých až štvrtých ročníkov stredných 

škôl sa oproti stavu v roku 2003 podstatne nezmenila - jeden a viackrát počas života 

fajčilo 80% študentov v roku 2011 (77,3% v roku 2007 oproti 78,6% v roku 2003).  

Fajčenie 1 až 5 cigariet denne počas predchádzajúcich 30 dní uvádza graf č. 1, 

z ktorého je zrejmé, že od roku 1995 po súčasnosť kontinuálne vzrastá počet pravidelných 

fajčiarov a to ako chlapcov, tak aj dievčat. Stráca sa rozdiel v pravidelnom fajčení medzi 

chlapcami a dievčatami, pretože kým 1-5 alebo viac cigariet denne v roku 2003 fajčilo 

35,6 % chlapcov, v roku 2011 to bolo 36,4% a u dievčat aj naďalej pokračoval rast – 

z 28,1% v roku 2003 na 33,7% v roku 2011. 

I keď v rámci prieskumov zaznamenávame celkovo narastajúci počet pravidelných 

fajčiarov – študentov, najvyššie percento ich nachádzame u študentov, ktorí žijú 

v pozmenených rodinách s nevlastným otcom, alebo matkou, príp. v neúplných rodinách 

s jedným osamelým rodičom (graf č.2). 

 

 

Alkohol 

Prevalenciu užívania alkoholu (5 a viac dávok alkoholu 3 a viackrát)  študentmi SŠ 

podľa pohlavia za predchádzajúcich 30 dní vidíme na grafe č.3. Kým u chlapcov je 

pozorovaná určitá stabilita od roku 2007, u dievčat je zrejmý kontinuálny nárast 

konzumentiek (z 3,4% v roku 2003 na 20,8% v roku 2011). 
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Graf č. 3 – Konzumácia 5 a viac dávok alkoholu 3 a viackrát za predchádzajúcich 30 

dní – porovnanie podľa pohlavia   

 

 

 

 

 
Graf č. 4  

 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

236 
 

 

Pri porovnaní konzumácie alkoholu v závislosti na type školy (graf č.4),  je zrejmý 

nárast konzumentov od roku 2003 na všetkých troch typoch škôl (gymnáziá, stredné 

odborné školy aj stredné učňovské školy). V roku 2011 vidíme najnižšie percento 

konzumentov alkoholu gymnáziách (15,2%) a najvyššie na stredných učňovských školách 

(30,1%). 

Celkovo 1 a viackrát počas života uviedlo konzumáciu alkoholu 96,4% 

stredoškolských študentov v roku 2011 (proti 97,1 % v roku 2007). Výskyt opitosti 6 - 9 

a viackrát za 12 mesiacov sa od výsledkov v roku 2003 veľmi neodlišoval (18,8%  v roku 

2003 oproti 18,1% v roku 2011).  

Podobný trend ako pri tabaku vidíme aj pri konzumácii alkoholu. Zatiaľ čo v roku 2003 

vypilo akýkoľvek alkohol 6 – 9 a viackrát mesačne 33,7% chlapcov (34,6% v roku 2007), 

v roku 2011 nastal pokles na 31,9%. U dievčat v roku 2003 však nastal nárast (zo 17% 

v roku 2003 na 20,5% v roku 2011).  

 

 

Nelegálne drogy  

 

 Porovnania podľa druhu nelegálnych drog ukázali, že pri nákladnejších, alebo 

módnych drogách (kokaín, LSD, extáza) je badateľný mierny trend vyššej frekvencie 

užívania u tých študentov, ktorí uviedli, že sú veľmi spokojní s finančnou situáciou svojej 

rodiny. Študenti, ktorí uviedli nespokojnosť s finančnou situáciou v rodine, prípadne sú ich 

rodiny na tom oveľa horšie v porovnaní s ostatnými rodinami, preferovali užívanie 

lacnejších a zdomácnených drog, akými sú prchavé inhaláty, marihuana, trankvilizéry 

a sedatíva, či alkohol spolu s tabletkami.  

Skutočnosť, že počet užívateľov narastá s vekom, dokumentuje graf č. 5. Najviac 

zneužívanou drogou je na Slovensku marihuana.  

 
Graf č.5  Zneužívanie nelegálnych drog 1 a viackrát počas celého života v závislosti na 

veku študentov  
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Graf č. 6  Užitie marihuany alebo hašiša 1 a viackrát počas celého života – porovnanie 

podľa pohlavia 

 

Pri porovnaní zneužívania marihuany (graf č. 6) podľa pohlavia vidíme od roku  1995 

kontinuálny nárast užívateľov – ako chlapcov, tak aj dievčat (zo 16,9%  v roku 1995 

u chlapcov na 47,4% v roku 2011 a zo 7% u dievčat  roku 1995 na 38,2% v roku 2011). 

Najvyššie percento užívateľov extázy bolo zaznamenané u študentov Bratislavského 

kraja (v rokoch 2003 a 2007 – vyše 10%). V roku 2011 pozorujeme takmer vo všetkých 

krajoch Slovenska (s výnimkou Žilinského kraja) pokles študentov, užívajúcich extázu 

(graf č.7). 
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Graf č. 7 Užitie extázy 1 a viackrát počas celého života – porovnanie podľa krajov 

 

Záver  
      Výsledky piatej vlny prieskumov o legálnych a nelegálnych drogách formou 

dotazníkovej metódy ESPAD zaznamenali  pokles užívania nelegálnych drog, ktorý bol 

badateľný najskôr v krajinách Západnej Európy, ale s určitým časovým posunom sa 

začínal prejavovať aj v krajinách bývalého sovietskeho bloku, v ktorých už tiež užívanie 

nelegálnych drog zväčša dosiahlo svoj prirodzený vrchol.  

Potvrdilo sa však stúpajúce nadmerné pitie alkoholu u mladých ľudí obzvlášť 

u dievčat. Týka sa to nielen pitia škodlivého pre zdravie a hazardného pitia, ale 

predovšetkým tzv. nárazového pitia, čiže pitia s cieľom čo najrýchlejšie sa opiť.  

Situácia v pití alkoholu, ako aj vo fajčení cigariet sa v priebehu času nepriaznivo 

zmenila u mladých dievčat vo veku od 15 – 19  rokov Tieto v rokoch 2003 – 2007 uviedli 

pravidelné fajčenie skoro v rovnakých počtoch ako chlapci štyri roky dozadu  a o ďalšie 

štyri roky sme svedkami opätovného vzostupu pravidelného fajčenia u oboch pohlaví.  

Dievčatá konzumujú viac legálnych i nelegálnych drog ako ich rovesníčky pred 

šestnástimi, dvanástimi, ôsmimi a štyrmi rokmi a zároveň užívajú menšie množstvo drog 

ako chlapci, s výnimkou trankvilizérov a sedatív, či pitia alkoholu spolu s tabletkami. 

Konzumácia všetkých druhov legálnych a nelegálnych drog (najmä marihuany, ale aj 

syntetických drog) sa postupne od roku 1995 zvyšovala, až do roku 2007. Najvyšší nárast 

bol pozorovaný u študentov v hlavnom meste. V roku 2011 nastal pokles, alebo 

stabilizácia. 

Pri porovnaní užívania nelegálnych drog podľa typu školy sa ukázalo, že všetky typy 

nelegálnych drog sú v najvyššom percente zneužívané študentmi stredných odborných 

škôl (vrátane bývalých stredných odborných učilíšť). U študentov gymnázií najvyšší počet 

študentov uviedol  zneužívanie marihuany  v roku 2007 (37,6%). LSD a extázu udávali 
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študenti gymnázií v počtoch cca 1 až 4%, kým študenti stredných odborných škôl od cca 1 

do 10%.  

Ukázalo sa, že okrem vzdelanostnej úrovne rodičov, ktorej vplyv na konzumáciu drog 

sa nepotvrdil, má pomerne významný vplyv kompletnosť rodiny, ale aj ďalšie 

charakteristiky súvisiace s jej finančným a celkovým socioekonomickým statusom. 

Analýza potvrdila protektívny charakter úplnej rodiny z pohľadu prevencie vzniku 

drogových závislostí. Hoci počas vyše šestnástich rokov od začiatku prieskumov ESPAD 

u stredoškolákov ani kompletné rodiny neodolali zmenám situácie v oblasti drog 

a konzumácia nelegálnych drog je u študentov z nekompletných rodín vyššia, úplná rodina 

si aj naďalej zachováva relatívne najmenej narušenú pozíciu vo vzťahu k drogám.  
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PITNÝ REŽIM ŽIAKOV PRVÉHO A DEVIATEHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY 

 

M. Pogranová, V. Švihrová 

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine 

 

Abstrakt 

Úvod: Najdôležitejšiu úlohu v rovnováhe medzi príjmom a výdajom tekutín 

predstavuje tzv. pitný režim ako systém pravidelného doplňovania tekutín, ktorých straty 

vznikajú pri bežných, ale predovšetkým pri náročných činnostiach. Cieľom našej práce 

bolo posúdiť množstvo prijímaných tekutín žiakmi 1.a 9.ročníka a identifikovať zdroje 

informácií o pitnom režime. 

Materiál a metódy: Použili sme dotazník vlastnej konštrukcie. Sledovaný súbor 

tvorilo spolu 101 žiakov základnej školy. Získané údaje sme spracovali v štatistickom programe 

Microsoft Office Excel 2007.  
Výsledky: Pri porovnaní pitného režimu u žiakov 1.ročníka sme nezistili štatisticky 

signifikantné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami počas pracovného ani počas 

víkendového dňa. Signifikantné rozdiely boli medzi chlapcami a dievčatami v 9.ročníku 

a to v oboch denných režimoch. V 1.ročníku bol štatisticky signifikantý rozdiel u dievčat aj 

u chlapcov pri porovnaní pitného režimu počas pracovného a počas víkendového dňa. 

Záver: Všetci opýtaní žiaci podľa získaných výsledkov majú dostatok informácií 

o pitnom režime. Informácie u prvákov pochádzajú hlavne od rodičov, zo školy a z médií. 

U žiakov 9.ročníka sú to aj informácie z internetu. Napriek týmto zisteniam však v nami 

sledovanej skupine žiakov nebol dostatočný pitný režim ani u žiakov 1., ani u žiakov 

9.ročníka, a to najmä počas víkendu.  

 

 

Úvod 

Voda je pre človeka životne dôležitou látkou. Potreba tekutín je vo veľkej miere 

individuálna a závisí od viacerých faktorov: pohlavie, vek, telesná teplota, aktuálny 

zdravotný stav, hydratácia organizmu, telesná aktivita, ďalej zloženie a množstvo potravy, 

teplota a vlhkosť prostredia a pod. Vo všeobecnosti platí, že obsah vody v organizme 

vekom postupne klesá. Hlavný pokles vody nastáva v 1.roku (približne o 10%,), neskôr 

pokračuje mierny pokles najmä v závislosti od zvyšujúceho sa podielu tuku na hmotnosti 

(7). 

Najdôležitejšiu úlohu v rovnováhe medzi príjmom a výdajom tekutín predstavuje 

tzv. pitný režim. Ide o systém pravidelného doplňovania tekutín, ktorých straty vznikajú 

pri bežných, ale predovšetkým pri náročných činnostiach. Platí, že čím je mladší 

organizmus, tým citlivejšie reaguje na nedostatočný prívod tekutín. Najhoršie znáša 

nevyváženosť medzi príjmom a výdajom tekutín detský organizmus. Jednou z príčin je 

vyšší obsah vody v tele dieťaťa, ale i to, že dieťa má oproti dospelému väčší povrch tela 

v pomere k hmotnosti tela. Preto aj straty vody odparovaním sú relatívne vyššie. U detí 

nastávajú významné straty nielen vody, ale i minerálov a vitamínov rozpustených vo vode 

(2).  

 Cieľom našej práce bolo posúdiť množstvo prijímaných tekutín žiakmi prvého 

a deviateho ročníka a identifikovať zdroje informácií o správnom pitnom režime. 

 

Materiál a metódy 

Na získanie údajov sme použili dotazníkovú metódu – dotazník vlastnej konštrukcie. 
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Zber údajov bol realizovaný v priebehu mesiacov január a február 2013. Spolu bolo 

rozdaných 48 dotazníkov žiakom 1.ročníka, návratnosť bola 43 dotazníkov (89,6%). 

Žiakom 9.ročníka bolo rozdaných 72 dotazníkov, návratnosť bola 58 dotazníkov (80,6%). 

Sledovaný súbor tvorilo spolu 101 respondentov – žiakov ZŠ Na Hôrke 30, Nitra, z toho 

43 žiakov 1.ročnika a 58 žiakov 9.ročníka.  

Na hodnotenie zistených výsledkov sme použili deskriptívne metódy štatistickej 

analýzy a Studentov T test (program Microsoft Office Excel 2007). Za štatisticky 

signifikantné boli považované hodnoty p<0,05.   

 

Výsledky 

V 1.ročníku vyplnilo dotazník spolu 43 žiakov. Z nich 22 (51,2%) bolo dievčat a 21 

(48,8%) chlapcov. Priemerný vek dievčat bol 6,41 ± 0,49 roka, chlapcov 6,71 ± 0,45 roka. 

V 9.ročníku odovzdalo úplne vyplnený dotazník 58 žiakov. Z nich bolo 30 (51,7%) dievčat 

a 28 (48,3%) chlapcov. Priemerný vek dievčat bol 14,53 ± 0,50 roka, priemerný vek 

chlapcov bol 14,61 ± 0,49 roka.  

 

Tab. 1 Priemerný príjem tekutín u žiakov 1.a 9.ročníka v pracovný a víkendový deň 

 

 bazálna 

potreba  

na deň v l 

príjem tekutín  

l ± SD 

(pracovný deň) 

príjem tekutín  

l ± SD 

(víkendový deň) 

p 

1.ročník 
dievčatá 1,52 – 1,58 1,35 ± 0,54 0,98 ± 0,26 < 0,05 

chlapci 1,54 – 1,58 1,47 ± 0,47 1,05 ± 0,31 < 0,05 

 

9.ročník 
dievčatá 2,12 – 2,18 1,75 ± 0,62* 1,67 ± 0,48* N.S. 

chlapci 2,18 – 2,28 2,77 ± 1,31 2,65 ± 1,14 N.S. 

*p < 0,05 

 

Z percentilových grafov telesnej hmotnosti detí vo veku od 3 do 18 rokov sme na 

základe priemerného veku žiakov vypočítali odporúčanú bazálnu potrebu tekutín na deň 

(6). Hodnoty vyjadrujúce príjem tekutín počas pracovného dňa a cez víkend a odporúčaný 

bazálny objem tekutín v litroch sú uvedené v tab.1.  

 

 
 

Graf 1 Zdroje získavania informácií o správnom pitnom režime 
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Pri porovnaní pitného režimu u žiakov 1.ročníka sme nezistili štatisticky 

signifikantné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, a to ani počas pracovného dňa, ani 

počas víkendového dňa. Štatisticky signifikantné rozdiely boli medzi chlapcami 

a dievčatami v 9.ročníku a to v oboch denných režimoch. V 1.ročníku bol štatisticky 

signifikantý rozdiel u dievčat aj u chlapcov pri porovnaní ich pitného režimu počas 

pracovného dňa a počas víkendového dňa. 

Na otázku, odkiaľ získavajú žiaci informácie o správnom pitnom režime, všetci žiaci 

1.ročníka označili ako zdroj svojich príbuzných, školu počas vyučovania a médiá. Až 77% 

označilo knihy. U žiakov 9.ročníka rovnako najčastejší zdroj informácií o pitnom režime 

sú príbuzní – túto možnosť označilo 69% žiakov a internet – označilo 66% žiakov. Školu 

ako zdroj informácií označilo len 17 (29%) z 58 žiakov (graf 1).  

 

Diskusia a záver 

Do organizmu sa voda dostáva hlavne nápojmi, čiastočne potravou (ovocie, zelenia, 

polievky), a minimálne množstvo vody vzniká v organizme metabolickými procesmi, ktoré 

neustále prebiehajú v jednotlivých bunkách ľudského organizmu. Výdaj tekutín  

a elektrolytov zabezpečujú hlavne obličky, koža a dýchací systém Najvýznamnejší vplyv 

na reguláciu vody a elektrolytov v tele majú hormóny (antidiuretický hormón a aldosterón) 

(3). 

Na potrebu pitia nás upozorňuje smäd, ktorý sa objavuje pri 1-2% dehydratácii. 

Nemôžeme ho považovať za skorý znak nedostatku vody. So stúpajúcim vekom klesá pocit 

smädu. Môžeme sa však stretnúť aj so zvýšeným pocitom smädu, ktorý je príznakom 

niektorých ochorení napr. diabetes mellitus. Existuje však aj návykový smäd, ktorý nie je 

spojený s potrebou tekutín v organizme (5). 

Pre orientačný výpočet bazálnej potreby vody detí starších ako 1 rok sa riadime 

nasledujúcim výpočtom (6): 

 pre prvých 10 kg hmotnosti počítame 100ml/kg/deň 

 pre druhých 10 kg hmotnosti počítame 50 ml/kg/deň 

 pre ďalší kg hmotnosti počítame 20 ml/kg/deň 

 pri zvýšení telesnej teploty nad 37°C pripočítame 12% bazálnej potreby vody na každý 

1°C.  

Našim hlavným cieľom bolo posúdiť množstvo prijímaných tekutín žiakmi prvého 

a deviateho ročníka. Na základe výsledkov epidemiologickej štúdii z roku 2007 u 1000 detí 

vo veku 6 až 16 rokov z 10 okresov Slovenska sa konštatovalo, že ukazovatele pitného 

režimu sú priaznivé (1). Z výsledkov štúdie však vyplynulo, že 10,3% detí prijíma denne 

len 3 poháre a menej a počas dňa prijímať nápoje zabúda 2,8% detí. V prieskume z roku 

2009 u českých adolescentov vo veku 15 až 20 rokov 13,2% respondentov do 90.percentilu 

BMI a 9,3% respondentov nad 90.percentil BMI pije menej ako 1 liter denne (8). 

Karlíková vo svojej bakalárskej práci z roku 2010 Stav výživy a prevencia obezity u detí 

na 1.stupni ZŠ udáva, že 22% detí 1.stupňa ZŠ pije menej ako 1 liter, 66% vypije 1-1,5 

litra a 12% viac ako 1,5 litra tekutín denne (4). 

Z nami získaných údajov vyplýva, že dievčatá - prváčky vypijú  počas pracovného 

dňa priemerne 87,1% bazálneho príjmu tekutín a počas víkendového dňa 63,2% bazálneho 

príjmu tekutín. Chlapci - prváci vypijú počas pracovného dňa priemerne 94,2% bazálneho 

príjmu tekutín a počas víkendového dňa 67,3% bazálneho príjmu tekutín. Dievčatá - 

deviatačky vypijú počas pracovného dňa priemerne 81,4% bazálneho príjmu tekutín 

a počas víkendového dňa 77,7% bazálneho príjmu tekutín. Chlapci - deviataci vypijú počas 

pracovného dňa priemerne 124,2% bazálneho príjmu tekutín čiže o 24,2% viac ako je ich 

bazálna potreba a počas víkendového dňa 118,8% bazálneho príjmu tekutín čiže o 18,8% 
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viac ako je ich bazálna potreba. Z uvedených údajov vyplýva, že u všetkých skupín 

dochádza k zníženiu príjmu tekutín počas víkendu v porovnaní s pracovným dňom. 

U všetkých skupín okrem chlapcov deviatakov nie je pitný režim dostatočný i keď 

u chlapcov prvákov počas pracovného dňa je priemerný príjem takmer dostatočný. Aj 

u prvákov aj u deviatakov môžeme vidieť nižší príjem tekutín u dievčat v porovnaní 

s chlapcami či už počas pracovného alebo víkendového dňa. 

Ako vyplýva z našich výsledkov všetci opýtaní žiaci majú dostatok informácií 

o správnom pitnom režime. Informácie u prvákov pochádzajú hlavne od rodičov, zo školy 

a z médií. U žiakov 9.ročníka popri informáciách z rodiny a médií, sú to aj informácie 

z internetu. Napriek týmto zisteniam však v nami sledovanej skupine žiakov nebol 

dostatočný pitný režim vzhľadom k veku – ani u žiakov 1., ani u žiakov 9.ročníka (okrem 

chlapcov deviatakov), a to najmä počas víkendu. Žiaci by preto mali byť neustále 

edukovaní o význame pitného režimu pre zdravie človeka a to najmä rodičmi a školou. Pri 

edukácii o pitnom režime uprednostniť pitie vody, čaju, prípadne málo mineralizovaných 

minerálok (s nižším obsahom Na). Verejné zdravotníctvo s rôznymi zdravotnovýchovnými 

aktivitami, preventívnymi a intervenčnými programami má v tejto problematike stále 

významné miesto.     
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NEOGENÉZA ETANOLU VO VZŤAHU K SPRÁVNEMU USKLADŇOVANIU 

KRVI VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE 

 

P. Popaďák1, V. Vyhnálková1, E. Dorko2  

1ÚDZS, Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko, Košice 
2Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ LF, Košice  

 

Abstrakt 
Úvod. Cieľom prezentovanej štúdie bolo poukázať na správne uskladňovanie krvi 

in vitro, čo sa týka najmä teploty pri uskladňovaní a preprave krvi za účelom správneho 

vyhodnotenia a interpretácie toxikologických analýz.  

Materiál a metódy. 47 vzoriek venóznej krvi bolo odobratých post mortem. Vo 

vzorkách krvi sme potvrdili neogenézu  etanolu v závislosti od časového intervalu (v 1. - 4. 

týždni) a teploty (izbovej teploty a 4°C) pomocou plynového chromatografu.  

Výsledky. V krvi pri laboratórnej teplote koncentrácia vzniknutého etanolu stúpla 

až na 0,7 ‰ po 4. týždňoch pri nulovej počiatočnej koncentrácii. V skupine diabetikov 

bola neogenéza alkoholu podstatne vyššia ako napr. v skupine s nulovou počiatočnou 

koncentráciou. V krvi, ktorá už počiatočne obsahovala etylalkohol v časovom slede 

neogenéza etylalkoholu nenastala. V hnilobne zmenenej krvi takisto pokračovala 

neogenéza etylalkoholu.  

Záver. Prezentovanou prácou sme upozornili na uskladňovanie krvi pri správnej 

teplote a nutnosť rýchleho spracovania biologického materiálu, aby nedochádzalo k falošne 

negatívnym, resp. falošne pozitívnym výsledkom.  

 

Úvod 

Ak mŕtve ľudské telo javí evidentné znaky hnilobnej dekompozície, t.j. rozkladné 

procesy prebiehajú aj v krvi, výsledok detekcie koncentrácie etanolu v takto hnilobne 

pozmenenej krvi je nepresný a má len orientačný význam.  

V postmortálne narušenom tele môže neogenézu endogénneho etanolu  vyvolať 

činnosť baktérií, húb a kvasiniek (napr. koliformných baktérií, Proteus sp.,  

Saccharomyces sp., Candida albicans).  

Proces neogenézy etanolu nie je viazaný len na samotnú krv, ale aj na všetky 

tkanivá obsahujúce krv, či dokonca aj na žlč. Podobná neogenéza etanolu bola zistená aj 

pri hnilobe krvi in vitro. Naopak, pri rozklade tiel mŕtvych myší v laboratórnych 

podmienkach bez prítomnosti mikroorganizmov neogenéza etanolu nebola pozorovaná. 

Chemickou determinantou postmortálnej neogenézy etanolu za pomoci 

mikroorganizmov je v prvom rade anaeróbna glykolýza, pri ktorej vzniká pyruvát, hlavná 

substancia neogenézy etanolu. Priebeh glykolýzy závisí od posmrtného obsahu glykogénu. 

Podobným zdrojom posmrtnej tvorby pyruvátu je jeho tvorba laktátdehydrogenázou 

z kyseliny mliečnej (1-4).  

Cieľom prezentovanej štúdie bolo poukázať na správne uskladňovanie krvi in vitro, 

čo sa týka najmä teploty pri uskladňovaní a preprave krvi, ako aj ostatných biologických 

materiálov za účelom správneho vyhodnotenia a interpretácie toxikologických analýz.  

Materiál a metódy 
Na Súdnolekárskom a patologickoanatomickom pracovisku ÚDZS v Košiciach boli 

odobrané vzorky krvi počas pitvy z tiel mŕtvych. Celkovo bolo získaných 47 vzoriek 

venóznej krvi. Postmortálna krv bola zatriedená do 4 skupín:  

1. skupina –  krv z tiel diabetikov (n=3). 

2. skupina – krv z tiel bez anamnézy ochorenia (náhle úmrtia) (n=27). 
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3. skupina – krv z tiel v čase smrti ovplyvnených etylalkoholom (n=13). 

4. skupina – krv z hnilobne zmenených tiel (n=4). 

Krv bola následne vyšetrená na prítomnosť etylalkoholu a rozdelená ďalej do dvoch 

skupín, kde jedna časť bola uskladnená v chladničke pri 4 °C a druhá časť bola uskladnená 

voľne v laboratóriu pri teplote prostredia. Tieto vzorky boli vyšetrované  v týždňových 

intervaloch (v 1. - 4. týždni) na prítomnosť etylalkoholu. Vyšetrenia boli vykonávané 

v toxikologickom laboratóriu ÚDZS Súdnolekárskeho a patologickoanatomického 

pracoviska v Košiciach na plynovom chromatografe Shimadzu 2010. 

 

Výsledky 
V našej práci sme potvrdili neogenézu etanolu v závislosti od časového intervalu 

vyšetrenia (1., 2., 3., 4. týždeň) v krvi uskladnenej pri izbovej teplote v porovnaní s krvou, 

ktorá bola uskladnená v chladničke pri 4 °C. Podľa nami zistených výsledkov neogenéza 

etanolu v krvi uskladnenej v chladničke nenastala, resp. len minimálne (v toxikologicky 

nevýznamných hladinách). Naopak, v krvi pri laboratórnej teplote koncentrácia 

vzniknutého etanolu stúpla až na 0,7 ‰ po 4. týždňoch pri nulovej počiatočnej 

koncentrácii ako je to uvedené v Tab. 1. 

V skupine diabetikov bola neogenéza alkoholu podstatne vyššia ako napr. v skupine 

s nulovou počiatočnou koncentráciou bez udania anamnézy ochorenia (priemer 

koncentrácie 0,398 vs. 0,296) (Graf 1, 2). 

V krvi, ktorá už počiatočne obsahovala etylalkohol v časovom slede neogenéza 

etylalkoholu nenastala, alebo nastala len minimálne (klesajúca krivka) (Graf 3). V 

hnilobnej zmenenej krvi takisto pokračovala neogenéza etylalkoholu (Graf 4).  
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Tab. 1. Zmeny koncentrácie etanolu vo vzťahu k časovému intervalu pri laboratórnej 

teplote  (n=47). 

 

Por. č. č. PP Konc. pri pitve Konc po 1 tyždni

Konc po 2 

tyždňoch

Konc po 3 

tyždňoch

Konc. po 4 

tyždňoch Diabetes mellitus Hniloba
1 325/12 0,000 0,110 0,183 0,155 0,393 ÁNO NIE

2 371/12 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 ÁNO NIE

3 464/12 0,000 0,000 0,000 0,232 0,800 ÁNO NIE

Priemer: 0,000 0,056 0,061 0,129 0,398

4 030/12 0,000 0,345 0,202 0,349 0,403 NIE NIE

5 033/12 0,000 0,000 0,116 0,119 0,122 NIE NIE

6 036/12 0,000 0,112 0,121 0,141 0,142 NIE NIE

7 061/12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NIE NIE

8 102/12 0,000 0,115 0,154 0,120 0,112 NIE NIE

9 123/12 0,000 0,000 0,000 0,112 0,133 NIE NIE

10 150/12 0,000 0,188 0,297 0,357 0,418 NIE NIE

11 151/12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NIE NIE

12 165/12 0,000 0,293 0,469 0,528 0,558 NIE NIE

13 255/12 0,000 0,222 0,327 0,344 0,244 NIE NIE

14 257/12 0,000 0,147 0,175 0,180 0,099 NIE NIE

15 286/12 0,000 0,432 0,721 0,705 0,752 NIE NIE

16 287/12 0,000 0,394 0,443 0,336 0,299 NIE NIE

17 299/12 0.000 0,426 0,296 0,254 0,324 NIE NIE

18 303/12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NIE NIE

19 326/12 0,000 0,339 0,340 0,354 0,506 NIE NIE

20 366/12 0,000 0,000 0,078 0,248 0,247 NIE NIE

21 398/12 0,000 0,096 0,319 0,374 0,466 NIE NIE

22 422/12 0,000 0,000 0,183 0,386 0,587 NIE NIE

23 434/12 0,000 0,582 0,669 0,613 0,600 NIE NIE

24 436/12 0,000 0,292 0,370 0,389 0,412 NIE NIE

25 463/12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,268 NIE NIE

26 516/12 0,000 0,724 0,633 0,525 0,536 NIE NIE

27 519/12 0,000 0,167 0,169 0,190 0,189 NIE NIE

28 543/12 0,000 0,000 0,173 0,187 0,188 NIE NIE

29 574/12 0,000 0,000 0,000 0,180 0,188 NIE NIE

30 576/12 0,000 0,000 0,202 0,206 0,206 NIE NIE

Priemer: 0,000 0,181 0,239 0,267 0,296

31 511/12 0,332 0,524 0,536 0,494 0,473 NIE NIE

32 512/11 2,780 2,965 2,639 2,350 2,505 NIE NIE

33 099/12 1,990 2,003 1,598 1,547 1,341 NIE NIE

34 120/12 0,110 0,277 0,403 0,476 0,453 NIE NIE

35 536/12 1,902 2,005 2,107 2,080 2,153 NIE NIE

36 135/12 1,591 1,891 1,984 1,857 1,844 NIE NIE

37 537/12 3,231 3,285 2,543 2,714 2,656 NIE NIE

38 233/12 2,285 2,370 2,606 2,731 2,502 NIE NIE

39 367/12 3,629 3,456 3,322 3,498 2,896 NIE NIE

40 370/12 1,006 0,962 1,054 1,036 1,072 NIE NIE

41 481/12 1,790 1,792 1,823 2,304 2,416 NIE NIE

42 472/12 2,025 2,376 2,124 2,247 2,121 NIE NIE

43 486/12 0,831 0,966 0,931 1,128 1,124 NIE NIE

Priemer: 1,808 1,913 1,821 1,882 1,812

44 1470/11 0,370 0,887 1,238 1,264 1,227 NIE ÁNO

45 120/12 0,110 0,277 0,403 0,476 0,453 NIE ÁNO

46 143/12 0,193 0,328 0,399 0,471 0,504 NIE ÁNO

47 395/12 0,083 0,089 0,269 0,302 0,362 NIE ÁNO

Priemer: 0,189 0,395 0,577 0,628 0,637



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

247 
 

 
Graf 1. Zmena koncentrácie etanolu v krvi diabetikov. 

Graf 2. Zmena koncentrácie etanolu v krvi s nulovou počiatočnou koncentráciou 

bez udania anamnézy ochorenia. 
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Graf 3. Zmena koncentrácie etanolu v krvi pri počiatočnej pozitivite etanolu. 

 
Graf 4. Zmena koncentrácie etanolu v krvi pri hnilobných zmenách. 

  

Graf zmien koncentrácie pri pozitivite EA v krvi u nediabetikov

1,74

1,76

1,78

1,8

1,82

1,84

1,86

1,88

1,9

1,92

1,94

Rad1 1,808 1,913 1,821 1,882 1,812

Konc. pri pitve Konc po 1 tyždni
Konc po 2 

tyždňoch

Konc po 3 

tyždňoch

Konc. po 4 

tyždňoch

Graf zmien koncentrácie EA v krvi pri hnilobných zmenách

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Rad1 0,189 0,395 0,577 0,628 0,637

Konc. pri pitve Konc po 1 tyždni
Konc po 2 

tyždňoch

Konc po 3 

tyždňoch

Konc. po 4 

tyždňoch



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

249 
 

Záver a diskusia 

Otázka posmrtnej neogenézy etanolu v krvi je pre správne uskladnenie vzorky krvi 

veľmi významná a ustálenie stanovenia maximálnej možnej koncentrácie etanolu 

vzniknutého neogenézou má takto z praktického hľadiska veľký význam. Význam 

nespočíva len v sledovaní hladiny etylalkoholu v krvi, ale aj ostatných látok.  

V našej práci sme potvrdili neogenézu etanolu v závislosti od časového intervalu 

vyšetrenia (1., 2., 3., 4. týždeň) v krvi uskladnenej pri izbovej teplote v porovnaní s krvou, 

ktorá bola uskladnená v chladničke pri 4 °C.  

Takisto sme zistili, že u diabetikov bola neogenéza alkoholu podstatne vyššia ako u 

nediabetikov. Vysvetľujeme to pravdepodobne tým, že počas života je väčšia predispozícia 

diabetikov k bakteriálnym a kvasinkovým infekciám, ktorých pôvodcovia posmrtne 

zohrávajú významnú úlohu v neogenéze etanolu.   

Z nášho pohľadu na našom pracovisku je krv uskladňovaná lege artis v chladničke 

pri teplote 4 °C bezprostredne po pitve a aj pri prevoze krvi do laboratória pred 

analytickým vyšetrením. Pri interpretácii výsledkov hladiny etylalkoholu v krvi pri 

hnilobne zmenených telách z nášho pracoviska vychádzajú výstupy upozorňujúce na takto 

ovplyvnené výsledky neogenézou etanolu v krvi post mortem. 

Pre účely Policajného zboru sa odporúča odber krvi z periférnej žily bez použitia 

dezinfekčného roztoku obsahujúceho etylalkohol, ktorá musí byť uskladnená a 

prepravovaná na analýzu pri teplote 4 °C, aby sa zabránilo falošne pozitívnym výsledkom. 

V prezentovanej práci sme chceli upozorniť na správne uskladňovanie a transport 

krvi na všetkých úrovniach, t.j. bezprostredne po odbere, na uskladnenie pri správnej 

teplote v laboratóriu, ako aj pri preprave krvi. 

Otázka posmrtnej neogenézy etanolu v krvi je pre správne uskladnenie vzorky krvi 

veľmi významná a ustálenie stanovenia maximálnej možnej koncentrácie etanolu 

vzniknutého neogenézou má takto z praktického hľadiska veľký význam. Význam 

nespočíva len v sledovaní hladiny etylalkoholu v krvi, ale aj ostatných látok, kde 

vzhľadom na možnosti vyšetrovania na našom pracovisku sme pracovali iba 

s postmortálnou krvou a zamerali sme sa na etylalkohol.  
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Abstrakt 
Úvod: Alzheimerova choroba (ACH) je nejčastější forma demence. Postihuje až 75 

% z více než 38 milionů lidí na světě, kteří jsou postiženi demencí. Jedná se o 

degenerativní, terminální onemocnění, jehož etiologie stále není známá. Vzhledem k tomu, 

že trend výskytu tohoto onemocnění je vysoký a stále vzrůstající s významnými 

zdravotními a sociálními dopady jak na nemocného a jeho rodinu, tak celou společnost, 

představuje ACH velký veřejně zdravotnický problém. 

Materiál a metodika: Ve sdělení jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření 

provedeného v rámci studie Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby u 307 

pacientů psychiatrických léčeben s diagnózou ACH a u 96 pacientů kontrolní skupiny bez 

ACH dle stanovených kritérií. Otázky z dotazníku byly zaměřeny na identifikační údaje, 

rodinný stav, výskyt ACH v rodině, vzdělání, průběh onemocnění, životní styl, vybrané 

rizikové faktory především vaskulární, zájmy, zaměstnání, a výsledky Minimental State 

Examination (MMSE). Dále jsou uvedeny výsledky části souboru, u kterého byl zpracován 

biologický materiál (stěr z bukální sliznice) a sledován gen ACE 1 jako zástupce faktorů 

genetických. 

Výsledky a závěry: Přestože se jedná o zpracování menšího pilotního souboru, 

ve výsledcích bylo naznačeno, že u pacientů s ACH se v anamnéze častěji vyskytuje 

kardiovaskulární onemocnění (KVN) a úraz hlavy. Naopak oproti očekávání neměli 

v anamnéze častěji diabetes melitus (DM), hypertenzi a centrální mozkovou příhodu 

(CMP). V zájmových aktivitách nebyl mezi sledovanými soubory zjištěn významný rozdíl. 

 

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

Úvod 

Na začátku 20. století žilo na Zemi 1,65 miliardy a na začátku 21. století až 6,1 

miliard osob. Vzhledem k tomu, že střední délka života obyvatel, hlavně ekonomicky 

vyspělých zemí, se stále prodlužuje, jsou nejrychleji rostoucím dílem populace osoby ve 

vyšším věku. Předpokládá se, že bude přibývat i chronických degenerativních onemocnění, 

která souvisí s vyšším věkem (například ACH). Dle WHO postihuje Alzheimerova 

choroba až 75 % z více než 38 milionů lidí na světě, kteří jsou postiženi demencí. 

Předpokládá se, že se výskyt zdvojnásobuje každých 20 let, a proto se očekává, že v roce 

2050 by mohlo být postiženo ACH okolo 115 milionů osob na světě. Odhaduje se, že v ČR 

žije s ACH více než 120 tisíc osob.  

ACH je smrtelné onemocnění, které postupně způsobuje degradaci všech 

kognitivních funkcí a končí těžkou demencí. Etiologie nemoci je stále neznámá. Existuje 

řada rizikových faktorů, které zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění na příklad 

genetické, vaskulární a behaviorální. (1,2) 
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Ústav Epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU v Ostravě se ve spolupráci 

s Ústavem biochemie PřF MU v Brně ve svém projektu Epidemiologie a genetika ACH 

zaměřil na vybrané rizikové faktory z výše uvedených skupin a jejich vztah ke vzniku 

ACH.  

 

Metodika  

Kontinuálně (od 2. poloviny roku 2010) probíhá sběr anamnestických dat a odběr 

biologického materiálu (stěr z bukální sliznice) u pacientů z ACH z psychiatrických 

léčeben v České republice a kontrolních osob z těchto léčeben a dalších nepsychiatrických 

zařízení. Osoby jsou do souboru vybírány podle následujících diagnostických kritérií: 

Nemocní ACH : 

 - MMSE pod 24 bodů  

- klinický průběh – plíživě vzniklý kognitivní defekt  

- vyloučení jiných důvodů demence (3) 

Kontrolní skupina: 

 - pacienti nemají ACH 

- MMSE 28 bodů a více 

- odpovídající věk +/- 5 let a pohlaví 

Sběr epidemiologických dat probíhá formou dotazníkového šetření. Dotazník 

obsahuje 44 otázek zaměřených na rizikové faktory, především KVN, hypertenze, DM, 

CMP, úrazy hlavy, psychosociální faktory, například vzdělání, zaměstnání, zájmy, 

sportovní aktivitu. Současně je pacientům odebírán biologický materiál, stěr z bukální 

sliznice, a tento materiál je zasílán do biochemické laboratoře v Brně ke genetickému 

vyšetření. Zde je izolována DNA a jsou analyzovány geny, které mohou mít vztah k ACH. 

Získaná data jsou zpracovávána pomocí statistických testů: popisná statistika, testy 

pro dva výběry -t-test, χ2, logistické regrese, testování probíhá na 5% hladině významnosti 

(Stata 10). 

 

Výsledky 

V pilotní fázi tohoto projektu jsou zpracována data od 307 pacientů ve skupině 

případů a 96 pacientů ve skupině kontrolní. 

Ve sledovaných zařízeních byla převaha žen. V obou skupinách převládá vzdělání základní 

(případy 48 %, kontroly 38 %). Zároveň většina respondentů vykonávala v zaměstnání 

fyzickou práci. V 86 % případů probíhalo onemocnění pozvolna, což je jedno z kritérií při 

stanovování diagnózy a diferenciální diagnostiky, která vyloučí jiné typy demence, 

například vaskulární. V ostatních případech byl zaznamenán průběh rychlý.   

Ze sledovaných rizikových faktorů se jeví jako statisticky významně vyšší výskyt 

kardiovaskulárních nemocí v anamnéze osob s ACH (OR 1,7 95% IS 1,0-2,8). Po adjustaci 

na věk je dolní hranice intervalu spolehlivosti 1,03, tedy na hranici významnosti. 

Přestože je DM v řadě prací uváděn jako rizikový faktor ACH, byla 

v  popisovaném pilotním souboru zjištěna vyšší frekvence diabetu u kontrolních osob, a to 

ve 41 %, a ve 30 % u pacientů s ACH. Podobný výsledek byl u sledovaného souboru 

zjištěn u hypertenze, která byla nalezena v 70 % u pacientů s ACH a v 81 % u kontrolních 

osob. Další rizikový faktor CMP byl v anamnéze pacientů s ACH zaznamenán v 15 % a u 

kontrolních osob ve 22 %.  

Úrazy hlavy byly nevýznamně vyšší u pacientů s ACH ve srovnání s kontrolními 

osobami (OR 1,1 95% IS 0,4-3,5). 
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V zájmových aktivitách, které bývají uváděny jako protektivní faktor, například 

četba, luštění křížovek, pohybová aktivita a další, nebyl mezi sledovanými soubory zjištěn 

významný rozdíl. 

U menší části souboru (188 případů a 47 kontrol) byl z biologického materiálu 

izolován gen pro angiotenzinkonvertázu. 

Angiotenzinkonvertáza je klíčový enzym v renin angiotenzinovém systému. Gen 

pro angiotenzinkonvertázu (ACE 1) je lokalizován na chromozomu 17q23, má 3 genotypy 

– DD, II, ID. Genotypy II a ID mají vztah k riziku ACH, genotyp DD má neuroprotektivní 

efekt. (4) 

II a ID genotyp byl zjištěn ve vyšší míře u případů. Dle OR je riziko ACH u osob s genem 

ID 1,67 krát větší oproti DD genu a riziko ACH u osob s genem II je 2,22 krát větší oproti 

DD genu.  Logistickou regresí zjištěné OR je vyšší než 1, ale díky širokému intervalu 

spolehlivosti není statisticky významný rozdíl mezi geny ID a II ve vztahu s DD genem. 

 

Diskuse 

Z výsledků pilotní části studie je zřejmé, že počty analyzovaných případů ACH a 

kontrol jsou zatím malé a proto většina hodnocených faktorů nedosahuje významného 

rozdílu, nebo může vycházet oproti předpokladům obráceně.  

Riziko výskytu jakékoli demence je uváděno u žen asi 2krát vyšší než u mužů a 

riziko výskytu ACH až 3krát vyšší u žen než u mužů. (5) Jako příčiny tohoto jevu se 

nejčastěji uvádí vliv změny hladin pohlavních hormonů a vyšší průměrná délka dožití žen. 

(6,7) Předložené výsledky jsou v souladu s tímto zjištěním, i když přirozeně přepočet na 

populaci, ze které nemocní přicházejí, není k dispozici. 

Ve sledovaném pilotním souboru byla převaha nemocných (71 %) s nižším než 

středoškolským vzděláním. Nižší vzdělání bývá spojováno se zvýšeným rizikem demence 

a ACH. (8,9) To naznačuje, že čím nižší vzdělání, tím větší pravděpodobnost zaměstnání s 

převahou fyzické práce a tím menší zaměstnávání kognitivních funkcí v průběhu života. 

Literatura uvádí, že signifikantně zvýšené riziko demence a ACH bylo zjištěno u 

nemocných, kteří prodělali mozkovou příhodu, ale i klinicky němé mozkové infarkty, 

potvrzené na magnetické rezonanci.(10,11) 

Také kardiovaskulární nemoci jsou spojeny se zvýšenou incidencí demence a ACH. 

Je známo, že kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění zvyšují produkci a 

agregaci Aβ 40-42 amyloidu a přispívají k patologii a symptomatologii ACH. (12) 

 I v této práci byl zjištěn vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění u osob s ACH ve 

srovnání s kontrolami. Pro průkaz souvislosti CMP s ACH je hodnocený soubor zřejmě 

zatím malý. 

Zvýšený krevní tlak ve středním věku, zejména pokud není kontrolován, byl spojen 

se zvýšeným rizikem pozdějšího vzniku ACH v několika observačních studiích. (13, 14) 

Nálezy z analytických studií, které sledovaly krevní tlak ve vztahu k riziku demence, 

nebyly jednotné. Studie s poměrně krátkým obdobím sledování (méně než 3 roky) nenašly 

žádnou asociaci nebo dokonce inverzní asociaci mezi hodnotou krevního tlaku a rizikem 

demence a ACH. (15) Obdobný výsledek byl zjištěn i u námi sledovaného pilotního 

souboru. 

Úrazy hlavy v anamnéze osob jak s ACH tak i v kontrolní skupině byly poměrně 

málo časté. OR naznačovalo určitou souvislost, ale bylo zatím nevýznamné. Po dokončení 

studie a významném zvětšení souboru osob s ACH, bude tento problém znovu analyzován.  

Studie z posledních dob vyzdvihují protektivní účinky volnočasových aktivit 

zaměstnávajících kognitivní funkce před vznikem ACH. U těchto aktivit nebyl mezi 

sledovanými soubory zjištěn významný rozdíl. 
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Výsledky genotypů genu pro ACE 1 se shodují s údaji v literatuře. (4) V námi 

sledovaném souboru zatím nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. 

 

Závěr 

ACH představuje významný problém v oblasti veřejného zdravotnictví. Očekává 

se, že v brzké budoucnosti bude obrovskou výzvou pro veřejné zdravotnictví a léčebný 

systém ve všech zemích světa. Onemocnění velmi zatěžuje nejen nemocného, ale i osoby, 

které o pacienta pečují a samozřejmě celou společnost. 

Její etiologie je stále neznámá a proto je třeba intenzivně studovat všechny 

potenciální rizikové faktory, které mohou k jejímu vzniku přispívat.  

Ve studii Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby nadále pokračuje sběr 

dat, jak z dotazníkového šetření, tak z biologického materiálu.  

Cílem studie je provedení asociační studie s polymorfizmy cca 20 vybraných kandidátních 

genů, kdy u celé řady z nich již byla dříve prokázána asociace s ACH. Výsledkem bude 

seznam haplotypů, které mají vztah k etiopatogenezi ACH.  

 Projekt bude ukončen na konci roku 2015. Předpokladem je, že po ukončení studie a 

podstatném zvětšení souboru nemocných, přinese analýza jednotlivých rizikových faktorů, 

a to především faktorů genetických, významnější výsledky, které by mohly být velkým 

přínosem v prevenci jednak nemocných osob, ale také osob s genetickou zátěží. 
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VPLYV ANTROPOMETRICKÝCH UKAZOVATEĽOV NA PARAMETRE 

DRŽANIA  TELA V MLADŠEJ ŠKOLSKEJ POPULÁCII 

 

K. Rimárová1, M. Hamráková2,  M. Stebnický1 

1 Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
2 Prvé súkromné fyzioterapeutické centrum, Košice 

 

Abstrakt  

 Úvod: Držanie tela je jedným z predispozičných faktorov pre závažné 

ochorenia lokomočného aparátu v dospelosti, ktoré sú  jednými  z významných príčin tak 

invalidizácie ako aj chronickej chorobnosti. Cieľom našej práce bolo hodnotiť  vplyv  

antropometrickckých a somatických ukazovateľov na držanie tela v populácii detí 

mladšieho školského veku.  

Materiál a metodika. Prierezová štúdia zahŕňala nerómsku skupinu, ktorú  tvorilo 

278 žiakov, s priemerným vekom 8,2 roka (142 dievčat,  136 chlapcov). U detí sa v období 

2008 až 2013 vykonalo základné antropometrické vyšetrenie a základné anamnestické 

údaje.  

Výsledky. Analýza výsledkov poukázala, že na zlé držanie tela má štatisticky 

významný vplyv BMI index a hmotnosť. Tak isto obvodové a šírkové parametre boli 

významne  vyššie u detí so zlým držaním tela. Telesná výška, sklon panvy a dĺžka dolnej 

končatiny sa neodlišovali u detí s dobrým a zlým držaním tela- 

Záver. Výsledky potvrdzujú nutnosť sledovania obezity a nadhmotnsti u detí , ktoré 

môžu byť závažnými faktormi zlého držania tela a následkov v podobe závažných 

ochorení pohybového a motorického aparátu.  

 

Úvod 

Na kvalitu držania tela majú okrem genetických a záťažových faktorov vplyv aj 

niektoré antropometrické parametre. Na prevenciu ochorení pohybového aparátu treba 

myslieť už v predškolskom veku, najneskôr však v mladšom školskom veku, keď 

patologické  pohybové stereotypy ešte nie sú zafixované. Výberom správnej pohybovej 

aktivity či nácvikom správneho držania tela je možné zabrániť vzniku závažnejších 

ireverzibilných štrukturálnych porúch v neskoršom veku. Hlavným cieľom tejto práce bolo 

zhodnotenie vplyvu jednotlivých sledovaných antropologických ukazovateľov na kvalitu 

držania tela. Porovnávaním jednotlivých parametrov medzi  žiakmi s dobrým držaním  a 

žiakmi  so zlým držaním  tela sme sa snažili preukázať prediktívne antropometrické 

faktory pre zlé držanie tela 

 

Materiál a metodika  

Výskum prebiehal v priebehu rokov 2008 - 2013 na 1. stupni náhodne vybraných 

základných škôl  v Košiciach. Vyšetrenie sa uskutočnilo po dohode s jednotlivými 

riaditeľmi vybraných základných škôl vo vopred upravenej triede. Žiaci boli oboznámení s 

priebehom merania, postupne podľa abecedného zoznamu, v triede vyzlečení do spodnej 

bielizne, meraní, vážení, hodnotení postupne podľa  jednotlivých metodík, pravidiel 

merania a hodnotenia s použitím štandardne používaných meradiel:  kalibrovaná lekárska 

váha, pásová miera, stupňový uhlomer, posunovacie meradlo.  

Analyzovaný súbor tvorilo spolu 538 probandov mladšieho školského veku od 6 až  

10 rokov, ktorý bol rozdelený na dve skupiny: nerómsku skupinu žiakov a rómsku  

skupinu žiakov. Nerómsku skupinu tvorilo 278 žiakov, s priemerným vekom 8,2 roka. V  

nerómskej skupine bolo 142 dievčat (51,1 %), a 136 chlapcov  (48,9 %). Rómsku skupinu  
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tvorilo 260 žiakov mladšieho školského veku, s priemerným vekom 7,8 roka. V skupine 

bolo 119 dievčat, čo je 45,8 %  a 141 chlapcov, čo predstavuje 54,2 %. Výber jedincov 

analyzovaného súboru prebiehal na základe niekoľkých kritérií. Obe skupiny boli 

rozdelené do podskupín podľa pohlavia a veku. Zaradenie probandov do jednotlivých 

vekových kategórii sme robili na základe odporučenia WHO metódou desatinného 

členenia veku (7). Kritérium  zaraďovania bolo tvorené krajnou dolnou a hornou hranicou 

daného roku.  Za účelom dodržania homogenity súboru boli z výskumu vylúčení zdravotne 

ťažko postihnutí žiaci, mentálne postihnutí, integrovaní žiaci a žiaci trpiaci akýmkoľvek 

iným závažným ochorením.  V práci boli použité postupy a metodiky somatometrického 

a somatoskopického vyšetrenia a klinické testy používané v bežnej klinickej praxi.  

Formou anamnézy boli zistené základne údaje:  dátum narodenia, pohlavie, bydlisko, 

vykonávanie aktívneho športu aspoň dva až trikrát týždenne, výskyt bolesti pohybového 

aparátu, bolesti hlavy. Tieto údaje boli zaznamenané do osobnej vyšetrovacej karty 

dieťaťa. Merané boli nasledovné antropometrické parametre: telesná hmotnosť 

(v kg), telesná výška, BMI index. Šírkové rozmery  boli merané pelvimetrom 

s presnosťou na 0,1cm (biakomiálna šírka: bola meraná  priama vzdialenosť medzi oboma 

acromiónmi, bispinálna šírka:   meraná  priama vzdialenosť medzi oboma iliospinale, šírka 

lakťa: meraná posuvným meradlom vzdialenosť medzi epicondylmi humeru pri flexii lakťa 

90°, šírka kolena: meraná posuvným meradlom vzdialenosť medzi epicondylmi femuru pri 

flexii kolena 90°. Obvodové rozmery: boli merané pásovou mierou s presnosťou na 

0,1cm. Sklon panvy v stupňoch bol meraný v stoji vzpriamenom priložením plurimetra na 

vertikálnu os v strede  krížovej kosti.    

Kvalitu držania tela sme hodnotili použitím dvoch metód:  

1. test držania tela podľa Matthiasa (3). Dieťa  bolo vyzlečené do spodnej 

bielizne.  Vyzveme ho k vzpriamenému postoju s hornými končatinami predpaženými v 

90-stupňovom uhle a ponecháme ho v  tomto postoji 30 sekúnd. Pokiaľ sa postoj  v tomto  

intervale  výrazne nemení, ide o správne držanie. Pokiaľ počas 30  sekúnd  dôjde k 

zmenám v držaní tela,  t.j. hlava a horná časť hrudníka sa skláňajú dozadu, ramená  

dopredu, dieťa vystrkuje bruško, ide o chybné držanie. 

2. hodnotiaca metóda podľa Jaroša a Lomíčka (2). Pri vyšetrení postoja sa 

hodnotí postavenie 6 komponentov: držanie hlavy a krku v sagitálnej rovine, hrudník 

v sagitálnej rovine, brucho a sklon panvy v sagitálnej rovine, krivka chrbta v sagitálnej 

rovine, držanie tela vo frontálnej rovine pri pohľade zozadu a postavenie dolných končatín. 

V každom komponente je vyšetrovaný ohodnotený bodmi 1 – 4 (1 = najlepší). 

Databáza bola spracovaná v programe Excel, štatistické spracovanie bolo vykonané 

v programe SPSS, pri porovnaní sa použila metodika Študentovho nepárového t-testu. Pre 

analýzu vplyvu antropometrických faktorov na držanie tela bola použitá len časť 

nerómskej populácie detí. 

 

Výsledky  

Základné charakteristiky vyšetrovaného súboru  sú uvedené v tabuľke 1, 

s rozdelením podľa etnika, pohlavia a vekových skupín. 
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Tab. 1  Základné charakteristiky súboru vyšetrovaných detí   

 

Testovanie hodnôt BMI a telesnej hmotnosti na  kvalitu držania tela 

Pri testovaní vplyvu hodnôt BMI na kvalitu držania tela sme zistili, že žiaci 

v skupine so zlým držaním tela vykazovali štatisticky významne vyššie hodnoty BMI ako 

u  žiaci s dobrým  držaním  tela (t = 3,44, p < 0,001).   Pri  porovnávaní  výsledkov  t-

testom  sa  potvrdil aj  vplyv  hmotnosti na  držanie  tela  (t = 2,30, p < 0,05) z čoho 

vyplýva, že u žiakov s vyššou telesnou hmotnosťou sa zlé držanie tela vyskytuje 

signifikantne častejšie, ako u žiakov s nižšou hmotnosťou (tab. 2). Z uvedenej analýzy 

vyplýva, že vyšší BMI  index a vyššia hmotnosť dieťaťa sú predispozičným faktorom pre 

zlé  držanie tela.  

 

   Tab. 2   Vplyv hmotnosti a BMI na držanie tela 

 

Rozdiely v obvodových parametroch u žiakov s dobrým a u žiakov so zlým držaním 

tela 

Pri testovaní rozdielu medzi priemernými hodnotami obvodových ukazovateľov u 

žiakov s dobrým a u žiakov so zlým držaním tela (tab. 3) sa  t-testom potvrdilo,  že 

         Ukazovateľ 
Nerómski žiaci Rómski žiaci 

n % n % 

Pohlavie 

Chlapci 136 48,9 141 54,2 

Dievčatá 142 51,1 119 45,8 

Spolu 278 100,0 260 100,0 

Vekové kategórie  

Chlapci 

6-roční 14 34 

7-roční 34 26 

8-roční 40 30 

9-roční 27 29 

10-roční 21 22 

Vekové kategórie  

Dievčatá 

6-roční 12 23 

7-roční 40 31 

8-roční 45 36 

9-roční 31 20 

10-roční 14 9 

Vek chlapci + dievčatá 

6-roční 26 57 

7-roční 74 57 

8-roční 85 66 

9-roční 58 49 

10-roční 35 31 

Sledovaný 

znak 

súbor 

DDT – dobré držanie tela 

ZDT – zlé držanie tela 
n  S  t P 

Telesná 

hmotnosť 

DDT 158 29,35 7,5 
2,30 < 0,05 

ZDT 120 31,55 8,2 

BMI 
DDT 158 16,27 2,4 

3,44 < 0,001 
 ZDT 120    17,54 3,6 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

258 
 

priemerné hodnoty všetkých sledovaných obvodových parametrov boli vyššie u žiakov so 

zlým držaním tela: obvod hlavy (t = 2,14, p < 0,05), obvod hrudníka (t = 2,87, p < 0,01),   

obvod brucha (t = 3,33, p < 0,001),   obvod  bokov(t = 2,96, p < 0,01), obvod paže (t = 

2,28, p < 0,05), obvod stehna (t = 2,01, p < 0,05)  a väčší obvod lýtka (t = 3,14, p < 0,01).  

 

Rozdiely v šírkových parametroch u žiakov s dobrým a u žiakov so zlým držaním tela 

Priemerné hodnoty šírkových parametrov jednotlivých sledovaných častí tela boli 

taktiež významne vyššie u žiakov so zlým držaním tela, a to: šírka lakťa (t = 4,26, p < 

0,001), šírka kolena (t = 3,16, p < 0,01), šírka biakromiálna  (t = 3,36, p < 0,001)  a  šírka  

bispinálna (t = 3,78, p < 0,01). Z uvedeného vyplýva, že žiaci so zlým držaním tela  

vykazovali okrem obvodových  aj vyššie priemerné hodnoty šírkových parametrov. Presné 

hodnoty sú uvedené v tabuľke číslo 4.   

 

Tab. 3 Vplyv obvodových parametrov  na držanie tela 

 

Tab.  4  Vplyv šírkových parametrov na držanie tela 

Rozdiely v ostatných sledovaných parametroch u žiakov s dobrým a u žiakov so zlým 

držaním tela 

Medzi ostatné sledované parametre patria: dĺžka dolnej končatiny, sklon panvy, 

telesná výška, somatotyp. Rozdiel medzi priemernými hodnotami pri ukazovateľoch dĺžka 

Sledovaný 

znak 

súbor 

DDT – dobré držanie tela 

ZDT – zlé držanie tela 
N  S  t P 

Obvod hlavy 
DDT 158 29,35 7,5 

2,30 < 0,05 
ZDT 120 31,55 8,2 

Obvod 

hrudníka 

DDT 158 16,27 2,4 
3,44 < 0,001 

ZDT 120 17,54 3,6 

Obvod 

brucha 

DDT 162 58,17 7,1 
3,33 < 0,001 

ZDT 121 61,17 7,8 

Obvod 

bokov 

DDT 162 69,43 6,9 
2,96 < 0,01 

ZDT 120 72,16 8,5 

Obvod paže 
DDT 162 20,40 2,5 

2,28 < 0,05 
ZDT 120 21,23 3,3 

Obvod 

stehna 

DDT 162 39,78 5,0 
2,01 < 0,05 

ZDT 120 41,13 6,1 

Obvod lýtka 
DDT 162 27,29 2,8 

3,14 < 0,01 
ZDT 120 28,43 3,1 

Sledovaný 

znak 

súbor 

DDT – dobré držanie tela 

ZDT – zlé držanie tela 

n  S  t P 

Šírka lakťa 
DDT 159 5,49 0,8 

4,26 < 0,001 
ZDT 120 5,92 0,7 

Šírka kolena 
DDT 160 8,28 0,8 

3,16 < 0,01 
ZDT 120 8,59 0,8 

Šírka 

biakromiálna 

DDT 158 26,4 3,2 
3,36 < 0,001 

ZDT 120 26,7 3,1 

Šírka 

bispinálna 

DDT 158 19,44 2,7 
3,78 < 0,001 

ZDT 120 20,73 2,8 
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dolnej končatiny a sklon panvy sa medzi žiakmi so zlým a dobrým držaním tela nepotvrdil 

(tab. 5). Sklon panvy a dĺžka dolnej končatiny nemali vplyv na kvalitu držania tela žiakov. 

 

Tab. 5 Vplyv ostatných parametrov na držanie tela 

 

Štatisticky významné rozdiely v parametroch telesnej výšky u žiakov s dobrým 

a u žiakov so zlým držaním tela sa nám nepotvrdili.  Priemerná  výška  žiakov  s  dobrým  

držaním  tela  je  133,4  cm  a výška žiakov  so  zlým  držaním  tela  je 132,9 cm (t-test = 

0,41, čiže p > 0,05). 

Pri porovnávaní somatotypov a držania tela je možné konštatovať, že  žiaci s 

dobrým držaním tela vykazovali  štatisticky významne typ 1, čiže  mezomorf  (56,2 %), 

oproti žiakom so zlým držaním tela, kde typ 1 (mezomorf) bol len u 28,7 % žiakov (χ2 = 

21,3 p < 0,001). Žiaci so zlým držaním tela vykazovali štatisticky významne typ 3, čiže 

endomorf (50,8 %), oproti žiakom s dobrým držaním tela, kde typ 3 (endomorf) bol len u 

21,6 % žiakov (χ2 = 26,4 p < 0,001). 

 

Diskusia 

Táto prierezová štúdia bola zameraná na zhodnotenie antropometrických 

ukazovateľov a zhodnotenie kvality posturálneho systému v analyzovanom súbore žiakov 

mladšieho školského veku majoritnej populácie. Z výsledkov predchádzajúcich prác 

rôznych vyššie uvedených autorov vyplýva, že existuje množstvo rôznych rozdielov  

medzi rómskou a nerómskou populáciou týkajúcich sa antropometrických ukazovateľov 

a výskytu niektorých ochorení (1). Predkladaná práca hodnotí základné antropometrické 

parametre – telesnú výšku, telesnú hmotnosť, obvod hlavy, obvod hrudníka, obvod bokov, 

BMI, sklon panvy, a kvalitu posturálneho systému. Stav kvality posturálneho systému  bol 

hodnotený testami určenými pre hodnotenie držania tela podľa Jaroša a Lomníčka (2) 

a Matthiasovým testom (3) pre hodnotenie držania tela.  

Z novších výskumov sa  antropometrickým  hodnotením zaoberali Spiroski et al.  

(6). V ich štúdii, pochádzajúcej z Macedónska, vyšetrili 229 rómskych žiakov prvého 

ročníka základnej školy a 272 rómskych žiakov  z piateho ročníka základnej školy. Ako 

kontrolná skupina bola zvolená skupina 283 nerómskych žiakov prvého ročníka  žiakov 

a  356 žiakov z piateho ročníka. Výsledky porovnania potvrdili hlavne zníženie parametra 

priemerných hodnôt telesnej hmotnosti u rómskych detí prvého ročníka, v piatom ročníku 

sa rozdiely nepotvrdili. Riziko obezity porovnávané BMI indexom bolo nižšie u rómskych 

detí 

Na základe zhodnotenia výsledkov testov pre držania tela môžeme povedať, že 

podľa hodnôt deskriptívnej štatistiky má dobré držanie tela 59,1 % nerómskej populácie 

a 64,9 % rómskej populácie žiakov mladšieho školského veku. ÚVZ SR Bratislava,  odbor 

podpory a ochrany zdravia mladej generácie Oddelenia   hygieny detí a mládeže, v rámci 

celoštátneho antropometrického prieskumu v roku 2006 hodnotili u 12 435 detí držanie tela 

Matthiasovým testom. Vo výsledkoch merania uvádzajú 22,5 % výskyt chybného držania 

tela, čo korešponduje s výsledkom našich meraní. 

Sledovaný znak 

súbor 

DDT – dobré držanie tela 

ZDT – zlé držanie tela 

 n  
 

S  
t P 

Dĺžka dolnej 

končatiny 

DDT 162 67,90 5,9 
0,94 n.s. 

ZDT 120 67,12 7,8 

Sklon panvy 
DDT 160 18,73 7,2 

1,49 n.s. 
ZDT 120 17,43 6,9 
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V našej štúdii bol potvrdený vplyv telesnej hmotnosti na držanie tela, čo znamená, 

že žiaci s vyššou telesnou hmotnosťou ako aj  vyššími  hodnotami  BMI, vykazujú zlé 

držanie tela častejšie ako žiaci s nižšou telesnou hmotnosťou a nižším BMI. Rovnako bol 

potvrdený vplyv obvodových, ale aj šírkových parametrov na kvalitu držania tela. Žiaci 

s chybným držaním tela vykazovali väčšie obvodové aj šírkové parametre ako žiaci 

s dobrým držaním tela. Stúpajúce alebo klesajúce hodnoty ukazovateľov, ako je dĺžka nôh 

a sklon panvy, nemali vplyv na zmeny v držaní tela. Napriek tomu, že vo svojej práci 

Kuchtová a Majerníková (5) hodnotili dospelých Rómov, výsledky ich štúdie sa zhodujú 

s našimi. Pri svojich meraniach tiež dospeli k názoru, že držania tela sa zhoršuje so 

zvyšovaním hodnôt telesnej hmotnosti a BMI. 

 

Záver 

V predloženej štúdii  sme hodnotili  stav posturálneho systému, antropometrické 

ukazovatele, ako aj ich vplyv na držanie tela. Držanie tela ako jeden z hlavných 

determinantov kvality posturálneho systému predstavuje významný ukazovateľ 

vývinových tendencií detského organizmu. Je  výsledkom vyváženej činnosti nervového 

systému a oporno-pohybového aparátu, posturálnej životosprávy a racionálnej výživy. 

Nadmerná statická záťaž, vynútená poloha dlhým sedením, celková hypokinéza, zvýšenie 

psychického napätia, nesprávne vyvážená strava, neustála tendencia k zvyšovaniu 

hmotnosti a tým aj BMI, zvyšovanie hodnôt šírkových a obvodových parametrov, 

vytvárajú predpoklady pre včasný vznik najprv funkčných ochorení pohybového aparátu, 

neskôr štrukturálnych, často ireverzibilných zmien. Následkom je bolesť a porucha funkcie 

sprevádzaná práceneschopnosťou dokonca invalidizáciou pacienta (4). 

K významnému riešeniu tohto problému by prispel fakt lepšej informovanosti 

širokej verejnosti o problematike každodennej správnej starostlivosti o pohybový aparát.  

 

* Práca bola podporená grantami  VEGA 1/0198/13 Klinicko-epidemiologická 

štúdia etnologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení  (lymská 

borelioza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód molekulovej biológie a  

sérológie pre roky 2013-2016,  grantom VEGA1/1343/12 pre roky 2012-2015 Vybrané 

rizikové faktory obezity a pohybová prevencia a   grantom VEGA 1/0456/11 pre roky 

2011 – 2013 Interakcia nutričných a genetických faktorov v patogenéze vývoja 

metabolického syndrómu v rómskej a majoritnej populácii Východoslovenského 

regiónu. 
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NÁZORY NA  VAKCINÁCIU U RODIČOV RÓMSKEHO A NERÓMSKEHO 

ETNIKA V „KAP“  DOTAZNÍKOVEJ 

 

K. Rimárová  K.,  E. Dorko,  Ľ.  Zákutná, M.  Tirpáková, V.  Lovayová, M. Stebnický, 

T. Kimáková   

1 Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

 

Abstrakt 

Úvod: Očkovanie je základným opatrením v rámci primárnej prevencie infekčných 

ochorení. V posledných rokoch sa však v médiách čoraz častejšie objavujú a  dokonca 

často prevažujú názory antivakcinačných skupín, ktoré sa snažia ovplyvňovať tak verejnú 

mienku, ako aj postoje rodičov a dokonca aj postoje odbornej verejnosti.  Cieľom našej 

práce bolo posúdiť úroveň vedomostí, prístupu a praxe u rodičov vakcinovaných detí s 

ohľadom na socioekonomický status rodiny. 

Materiál a metodika. Do prierezovej dotazníkovej štúdie rodičov bolo zaradených  

368 dotazníkov, ktoré sa vypĺňali v ambulantnej časti primárnej pediatrickej zdravotníckej 

starostlivosti. Z celkového počtu respondentov bolo 20 % rómskeho pôvodu. Dotazník 

obsahoval 26 otázok, ktoré zahŕňali tri základné oblasti prieskumu tzv. KAP („knowledge - 

attitude – practice“), t.j. vedomosti - prístup - prax. Otázky obsahovali aj základné socio-

demografické a etnické rozdelenie rodín, v ktorých deti žijú. Výsledky bolo spracované v 

štatistickom programe SPSS a štatistické rozdiely bolo vypočítané chí -  kvadrát testom. 

Výsledky. Analýza SES faktorov potvrdila nižší socio-ekonomický stav v 

rómskych rodinách, nižšie vzdelanie, vyššiu nezamestnanosť, nižší ekonomický príjem. 

Vakcinačný kalendár dodržiava 97,5% majoritných rodičov, ale len 66,8% rómskych 

rodičov. Majoritní rodičia mali štatisticky významne vyššie  vedomosti o typoch základnej 

povinnej vakcinácie a vedeli určiť ochorenia, proti ktorým je vakcinácia určená.  

Najčastejším dôvodom neúčasti na primárnej vakcinácii bola u majoritných rodičov akútna 

choroba dieťaťa, u rómskych rodičov strach rodičov  z vakcinácie a obavy z možných 

komplikácií vakcinácie.  

Záver. Výsledky dotazníkovej štúdie potvrdili, že nerómski rodičia dodržiavajú 

vakcinačný kalendár presnejšie a majú lepšie  vedomosti a prístup ku vakcinácii ako 

Rómovia. Zároveň možno podľa výsledkov štúdie konštatovať, že väčšina  rodičov 

pokladá vakcináciu detí za veľmi pozitívne  preventívne opatrenie. 

 

Úvod 

Očkovanie je základným opatrením v rámci primárnej prevencie infekčných 

ochorení (1,2,6). V posledných rokoch sa však v médiách čoraz častejšie objavujú 

a  dokonca často prevažujú názory antivakcinačných skupín, ktoré sa snažia ovplyvňovať 

tak verejnú mienku, ako aj postoje rodičov a dokonca aj postoje odbornej verejnosti (5,7).  

Cieľom našej práce bolo posúdiť úroveň vedomostí, prístupu a praxe u rodičov 

vakcinovaných detí s ohľadom na socioekonomický status rodiny. Cieľom práce bolo zistiť 

úroveň znalostí a prístup rodičov ku  zmenám v povinnom a dobrovoľnom očkovaní, 

postoj rodičov k vakcinácii a zhodnotiť mieru ich uplatňovania v praxi, zhodnotiť stupeň 

využívania dobrovoľného očkovania, preventívne správanie sa rodičov u detí z rizikových 

skupín (predčasne narodené, deti s imunitným defektom, deti s vrodenými vývojovými 

chybami, deti v rodinách s nízkym socio-ekonomickým statusom).  

Povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu stanovuje na Slovensku zákon o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (8,9,10). Konkrétne ochorenia a vek, v 

ktorom sa povinné očkovanie má vykonať, stanovuje vyhláška. Povinnosť zabezpečiť 
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očkovanie u detí majú zákonní zástupcovia dieťaťa. Porušenie povinnosti podrobiť sa 

povinnému očkovaniu ako aj nezabezpečenie tejto povinností u detí zákonnými zástupcami 

je považované za priestupok. Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno osobe, 

ktorá túto povinnosť porušila, uložiť pokutu vo výške 331,- € podľa zákona č.355/2007 

Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (10).  

   „Lekár zo zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotníckej starostlivosti má povinnosť 

ponúknuť pacientovi prevenciu a liečbu ochorenia podľa najnovších dostupných poznatkov 

vedy (11). Ak existuje efektívna možnosť prevencie ochorenia očkovaním, je povinnosťou 

lekára o takejto možnosti informovať“ (7).  

 

Materiál a metodika 
Do prierezovej dotazníkovej štúdie rodičov bolo zaradených  368 dotazníkov, ktoré 

sa vypĺňali v ambulantnej časti primárnej pediatrickej zdravotníckej starostlivosti. 

Z celkového počtu respondentov bolo 20 % rómskeho pôvodu. Dotazník obsahoval 26 

otázok, ktoré zahŕňali tri základné oblasti prieskumu tzv. KAP („knowledge - attitude - 

practice“), t.j. vedomosti - prístup - prax. Otázky obsahovali aj základné socio-

demografické a etnické rozdelenie rodín, v ktorých deti žijú. Výsledky bolo spracované 

v štatistickom programe SPSS a štatistické rozdiely bolo vypočítané chí -  kvadrát testom. 

 

Výsledky 

Na grafe 1 je zobrazené frekvenčné rozdelenie súboru rodičov podľa etnika. 

Rómski rodičia tvorili približne 20 % zo vzorky. Etnikum sa zisťovalo otázkou o používaní 

rómskeho jazyka v rodine  

 

                                
                           

   Graf 1  Frekvencia  zastúpenia Rómov a nerómov vo vyšetrovanej vzorke rodičov  

 

Matky, ktoré boli súčasťou prieskumnej vzorky mali odlišné vekové zastúpenie 

v porovnaní majority a minority. Zatiaľ čo v rómskej populácii je najvyšším počtom 

zastúpená mladá populácia matiek (15-25 rokov), u majoritnej populácie  je najviac matiek  

vo vekovej skupine 26-35 rokov (graf 2). Rozdiely sú štatisticky významné p<0,001.   
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Graf 2 Frekvencia vekového zastúpenia u matiek vo vyšetrovanej vzorke rodičov  

 

 

 

                                
                             

   Graf 3 Frekvenčné rozdelenia  zamestnania matiek  vo vyšetrovanej vzorke rodičov 

 

Zamestnanosť matiek tiež poukazuje na fakt, že medzi Rómami a nerómami sa 

vyskytujú priepastné sociálne rozdiely (graf 3). Viac ako 70 % rómskych matiek je 

nezamestnaných. Štatistická analýza poukázala na vysokú štatistickú  významnosť týchto 

rozdielov.   

Analýza SES faktorov vo vyšetrovanom súbore rómskych rodín v porovnaní 

s majoritnými  ďalej potvrdila nižší socio-ekonomický stav v rómskych rodinách, nižšie 

vzdelanie, vyššiu nezamestnanosť, nižší ekonomický príjem, vyšší počet detí a vyšší počet 

rodín žijúcich v nemanželskom zväzku.  
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Graf 4  Frekvencia záujmu o očkované ochorenie vo vyšetrovanej vzorke rodičov 

Prieskumom sme zistili, že z celkového počtu respondentov 368  sa o ochorenie, na 

ktoré bude dieťa očkované, zaujíma 78,4% z nerómskej skupiny (graf 4). Z rómskej 

skupiny sa o ochorenie, na ktoré bude ich dieťa očkované zaujíma 44,4%. Očkovanie ako 

povinnosť vníma 20,3% majoritných   a 38,9% minoritných rómskych respondentov.  

 

      Tab. 1 Dôvody nedodržiavania očkovania 

 Etnikum 

Dôvod Neró

m 

% Róm % 

Neb.očk. 10 6,7 2 5,5 

Nedostatok infor. 12 8,1 0 0 

Zabúdanie  2 1,3 6 16,7 

Prístup 4 2,7 4 11,1 

Financie 6 4 10 27,8 

Zdr.stav 8 5,4 12 33,3 

Zlý čas 2 1,3 2 5,5 

Chor.rodič 4 2,7 0 0 

Chor.dieťa 20 13,5 8 22,2 

Iné 8 5,4 4 11,1 

 

Pri zisťovaní dôvodov, pre ktoré rodičia nechodia, alebo chodia nepravidelne na 

očkovanie (Tab. 1). Z uvedených možností v dotazníku najčastejším dôvodom bola 

choroba dieťaťa, takto sa vyjadrilo 13,5% nerómskych majoritných  respondentov. 
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Druhým dôvodom neúčasti na očkovaní bol nedostatok informácií o očkovaní. Tento 

dôvod uviedlo 8,1% nerómskych respondentov. U rómskeho etnika  najčastejším dôvodom 

neúčasti na očkovaní  je strach, že sa stav u ich často chorého dieťaťa skomplikuje. Túto 

možnosť uviedlo 33,3% respondentov.  

 

 
 

Graf 5  Odborný a všeobecný postoj k imunizácii 

 

Sledovaním  postoja odborného a všeobecného postoja k imunizácii sa potvrdilo, že 

najpočetnejšiu skupinu tvorili respondenti, ktorých ovplyvňujú skúsenosti v rodine. 

Z celkového počtu to predstavuje 45,7% opýtaných (graf 5). Vlastné skúsenosti 

ovplyvňujú 41,4% respondentov, tlačené médiá a letáky 37,1% respondentov. Pri získavaní 

postoja k imunizácii 32,9% ovplyvňuje vzdelanie a štúdium odborných materiálov. Vplyv 

internetu udáva 27,1% respondentov, pracovný kolektív a kolegyne 15,7% respondentov. 

Najmenší vplyv má filozofický a náboženský postoj, ktorý uviedlo 1,4% opýtaných. 

Z ďalšej analýzy vyplynulo, že vakcinačný kalendár dodržiava 97,5% majoritných 

rodičov, ale len 66,8% rómskych rodičov. Majoritní rodičia mali štatisticky významne 

vyššie  vedomosti o typoch základnej povinnej vakcinácie a vedeli určiť ochorenia, proti 

ktorým je vakcinácia určená.   Najčastejším zdrojom informácií o vakcinácii  sú u oboch 

skupín zdravotnícki pracovníci. Ďalej sa rodičia vyjadrili ku vysokému počtu vakcinácií 

a ku pomerne vysokým finančným nárokom na dobrovoľnú vakcináciu. 

 

Diskusia 

Diskusia na tému očkovania môže byť dlhá, každý si vytvorí vlastný názor. Faktom 

však ostáva, že očkovanie je u nás povinné, aj napriek rôznym snahám a lobovaniu.  

Problematikou očkovania v našich podmienkach sa zaoberala práce našich autorov  (1,2, 

6,8).  

Antivakcinačné kampane sú vo svete bežným javom, tak je tomu aj u nás. Sú to 

akcie jednotlivcov, prevažne rodičov, alebo organizovaných skupín (12,13).  Na Slovensku 

existuje organizovaná skupina s názvom Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, 

ktorá má za cieľ „ustanovenie a udržanie slobody voľby očkovania; zabezpečenie úplného 

informovania o rizikách spojených s očkovaním; zabránenie diskriminácii 

a sankcionovaniu v súvislosti s odmietnutím očkovania“. Aktivity vyvíja smerom k „ 
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ustanoveniu slobodnej voľby očkovania pre všetkých občanov; ustanoveniu práva rodičov 

rozhodnúť o očkovaní svojich detí; ustanoveniu práva lekárov odmietnuť vykonávanie 

očkovania, zrušeniu uplatňovania sankcií voči týmto lekárom, zrušeniu uplatňovania 

sankcií voči rodičom v prípade odmietnutia očkovania, odstráneniu podmieňovania 

akýchkoľvek práv občanov očkovaním“. V zmysle zabezpečenia úplného informovania 

o všetkých aspektoch očkovania sú to aktivity, ktoré smerujú k „ustanoveniu povinnosti 

lekárov informovať občanov o rizikách spojených s očkovaním, zabezpečeniu 

informovania samotných lekárov o týchto rizikách, zabezpečeniu informovania širokej 

verejnosti“ (3,4).  

Prezentácia týchto aktivít sa realizuje  cez mediálnu podporu - televízia, rozhlas, 

tlač, na internetových stránkach a rôznymi zákonmi, vyhláškami na pôde parlamentu 

a Ministerstva zdravotníctva SR. Antivakcinačná lobby má vysokú podporu médií, vysokú 

aktivitu na internete, kde obsadila skoro všetky stránky s názvom očkovanie, ale aj iných 

stránok, blogov. Verejná mienka je významne ovplyvňovaná aj osobnými postojmi  

niektorých zdravotníkov k očkovaniu, čo môže byť zapríčinené zanedbaním edukácie 

zdravotníckej verejnosti. K naplneniu týchto cieľov je potrebná zmena legislatívy 

a zároveň aj zmena postoja menšej časti zdravotníkov.  

 

Záver 
Témou predloženej práce bolo hodnotenie úrovne vedomostí o povinnom očkovaní 

v skupinách rodičov s rôznym socioekonomickým statusom. Výsledky dotazníkovej štúdie 

potvrdili, že nerómski rodičia dodržiavajú vakcinačný kalendár presnejšie a majú lepšie  

vedomosti a prístup ku vakcinácii ako Rómovia. Majoritní rodičia mali štatisticky 

významne vyššie  vedomosti o typoch základnej povinnej vakcinácie a vedeli určiť 

ochorenia, proti ktorým je vakcinácia určená.  Najčastejším dôvodom neúčasti na 

primárnej vakcinácii bola u majoritných rodičov akútna choroba dieťaťa, u rómskych 

rodičov strach rodičov  z vakcinácie a obavy z možných komplikácií vakcinácie. 

Najčastejším zdrojom informácií o vakcinácii  sú u oboch skupín zdravotnícki pracovníci. 

Ďalej sa rodičia vyjadrili ku vysokému počtu vakcinácií a ku pomerne vysokým finančným 

nárokom na dobrovoľnú vakcináciu. Zároveň možno podľa výsledkov štúdie konštatovať, 

že väčšina  rodičov pokladá vakcináciu detí za veľmi pozitívne  preventívne opatrenie.   

 

* Práca bola podporená   grantami  VEGA 1/0198/13 Klinicko-epidemiologická 

štúdia etnologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení  (lymská 

borelioza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód molekulovej biológie a  

sérológie pre roky 2013-2016,  grantom VEGA1/1343/12 pre roky 2012-2015 Vybrané 

rizikové faktory obezity a pohybová prevencia a   grantom VEGA 1/0456/11 pre roky 

2011 – 2013 Interakcia nutričných a genetických faktorov v patogenéze vývoja 

metabolického syndrómu v rómskej a majoritnej populácii Východoslovenského 

regiónu. 
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SURVEILLANCE NOZOKOMIÁLNYCH INFEKCIÍ V MIESTE 

CHIRURGICKÉHO VÝKONU 

 

D.Rošková, E.Malobická, H.Hudečková 

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK 

 

 

Abstrakt 

Cieľ: Analýza výskytu nozokomiálnych infekcií v mieste chirurgického výkonu 

v roku 2011. 

Materiál a metodika: Do incidenčného retrospektívneho sledovania bolo 

zahrnutých 212 pacientov chirurgickej kliniky podstupujúcich cholecystektómiu. Údaje 

boli zbierané prostredníctvom  protokolov vytvorených pre sieť HELICS (Hospital in 

Europe Link for Infection Control through Surveillance), ktorú koordinuje ECDC 

(European Centre for Disease Prevention and Control). 

Výsledky: V roku 2011 bolo na sledovanej chirurgickej klinike realizovaných 212 

cholecystektómii. V sledovanom období bolo realizovaných 96% laparoskopických 

cholecystektómií, v 4% išlo o otvorené cholecystektómie. Analýza výsledkov ukázala, že 

76% cholecystektómií bolo plánovaných, 24% bolo urgentných. Nozokomiálna nákaza 

v mieste chirurgického výkonu bola zistená v sledovanom období len v 1 prípade. 

Záver: Vzhľadom na prevenciu vzniku nozokomiálnych nákaz a rizík s ním 

spojených, je nevyhnutné zabezpečiť správne načasovanie operačného výkonu ako pre 

pacienta tak aj pre kliniku. 

Kľúčové slová: nozokomiálne infekcie v mieste chirurgického výkonu, 

cholecystektómia, HELICS, ECDC  

 

Úvod 

 Nozokomiálne infekcie v mieste chirurgického výkonu predstavujú viac ako 20% 

zo všetkých nozokomiálnych infekcií. Minimálne u 5% pacientov sa po operačnom 

zákroku rozvinie nozokomiálna infekcia. Infekcie v mieste chirurgického výkonu môžu 

siahať od ľahkých až po život ohrozujúce pooperačné komplikácie. Väčšina infekcií v 

mieste chirurgického výkonu je spôsobená kontamináciou rezu endogénnymi 

mikroorganizmami z tela pacienta v priebehu chirurgického zákroku. Infekcie spôsobené 

exogénnymi mikroorganizmami sú menej časté. Vo väčšine prípadov je možné infekcii v 

mieste chirurgického výkonu predísť. Opatrenia na zníženie rizika vzniku infekcie by mali 

byť prijaté v pred-, intra- a v pooperačnej fáze starostlivosti o pacienta (1). 

 

Materiál a metódy 

 Cieľom bolo analyzovať výskyt nozokomiálnych infekcií v mieste chirurgického 

výkonu v roku 2011 na sledovanej chirurgickej klinike, prostredníctvom incidenčného 

retrospektívneho sledovania v rámci programu HELICS. Program HELICS (Hospital in 

Europe Link for Infection Control through Surveillance) je medzinárodná sieť zameraná na 

zhromažďovanie, analýzu a šírenie platných údajov o rizikách nozokomiálnych nákaz v 

európskych nemocniciach. Tento program je koordinovaný Európskym centrom pre 

kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC). Slovenská republika je zapojená do sledovania 

nozokomiálnych infekcií v mieste chirurgického výkonu od roku 2011.  

Do incidenčného retrospektívneho sledovania bolo zahrnutých 212 pacientov 

chirurgickej kliniky, podstupujúcich cholecystektómiu. Údaje boli zbierané 
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prostredníctvom protokolov vytvorených pre sieť HELICS v rokoch 2000 až 2003. Zber 

údajov je možné realizovať pomocou dvoch typov dotazníkov. Prvý typ dotazníka 

„Patient-based“ nazývaný aj štandardný protokol, je založený na zbere dát od všetkých 

pacientov podstupujúcich operačný zákrok, či sa u nich vyskytla nozokomiálna nákaza 

alebo nie. Údaje zahŕňajú aj všetky rizikové faktory, čo umožňuje medzinemocničné 

porovnávanie. Druhý typ dotazníka „Unit-based“ nazývaný aj light protokol, je založený 

na zbere dát len od pacientov, ktorý získali nozokomiálnu nákazu.  

Z dôvodu zlepšenia kvality porovnávania výsledkov medzi jednotlivými 

nemocnicami je potrebné upraviť mieru rizika infekcie tak, aby boli rozdiely medzi 

pacientmi minimálne. Z tohto dôvodu sa odporúča pre surveillance nozokomiálnych nákaz 

používanie štandardného protokolu. V rámci surveillance nozokomiálnych infekcií v 

mieste chirurgického výkonu si každá zúčastnená krajina môže vybrať chirurgický výkon 

zo zoznamu daného z ECDC, v ktorom sú zahrnuté operácie ako bypass koronárnej artérie, 

operačné výkony na čreve, cisárske rezy, totálne endoprotézy kolenného a bedrového kĺbu, 

cholecystektómie a laminektómie. Epidemiológovia zo SR sa rozhodli v roku 2011 

sledovať výskyt nozokomiálnych nákaz po cholecystektómiach. 

 

Výsledky 

 V roku 2011 bolo na sledovanej chirurgickej klinike realizovaných 212 

cholecystektómii. V rámci štandardného protokolu sa zbierajú údaje týkajúce sa veku 

pacientov, dĺžky trvania operácie, dĺžky hospitalizácie po operácii, antibiotickej profylaxie 

a hodnotí sa ASA skóre pacienta (klasifikácia fyzického stavu pacienta podľa americkej 

spoločnosti pre anesteziológiu v čase operácie). 

Vekový medián pacientov v sledovanom období bol 54,5 rokov (obr. 1). Medián 

trvania operácie bol v sledovanom období 52,5 minút (obr. 2). Medián dĺžky hospitalizácie 

po operácií bol 3 dni (obr. 3).  

Z hľadiska fyzického stavu 31% pacientov bolo zdravých, 35% pacientov bolo 

s miernym systémovým ochorením, 29% so závažným systémovým ochorením a 5% 

pacientov bolo s invalidizujúcim ochorením (obr. 4).  

V 24% boli pacientom, ktorí podstúpili cholecystektómiu, profylakticky podané 

antibiotiká (obr. 5).  

V sledovanom období bolo realizovaných 96% laparoskopických cholecystektómií, 

v 4% išlo o otvorené cholecystektómie.  

Analýza výsledkov ukázala, že 76% cholecystektómií bolo plánovaných, 24% 

operácií bolo urgentných.  

Nozokomiálna nákaza v mieste chirurgického výkonu bola zistená v sledovanom 

období len v 1 prípade (obr. 6). 
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Obr. 1 Vekový medián pacientov podstupujúcich cholecystektómiu v roku 2011 

 

 
Obr. 2 Medián trvania operácie u pacientov podstupujúcich cholecystektómiu v roku 2011 
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Obr. 3 Medián dĺžky hospitalizácie po operácii u pacientov podstupujúcich 

cholecystektómiu v roku 2011 

 
Obr. 4 Priemerné ASA skóre u pacientov podstupujúcich cholecystektómiu v roku 2011 
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 Obr. 5 Antibiotická profylaxia u pacientov podstupujúcich cholecystektómiu v roku 2011 

 

Rok 2011 Počet operácii 

Počet dní 

hospitalizácie 

Počet NN 

v mieste 

chirurgického 

výkonu % NN 

Incidencia 

NN/1000 

pooperčných 

dní 

1.1.-31.3. 55 187 0 0,0% 0,00 

1.4.-30.6. 67 217 0 0,0% 0,00 

1.7.-30.9. 47 169 0 0,0% 0,00 

1.10.-31.12 43 145 1 2,3% 6,90 

CELKOM 212 718 1 2,3% 6,90 

Obr.6 Počet zistených nozokomiálnych nákaz v mieste chirurgického výkonu u pacientov 

podstupujúcich cholecystektómiu v roku 2011 
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Diskusia a záver 

 Nemocničná nákaza, odborne nozokomiálna nákaza, je prenosné ochorenie 

vonkajšieho alebo vnútorného pôvodu, ktoré vzniklo v súvislosti s pobytom osôb 

v zdravotníckom zariadení z diagnostických, terapeutických alebo epidemiologických 

príčin po viac ako 48 až 72 hodinách od prijatia pacienta.  

Za nemocničnú nákazu sa považuje aj nákaza, ktorá sa s ohľadom na svoj 

inkubačný čas prejaví po prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia alebo po jeho 

preložení do iného zdravotníckeho zariadenia. Infekcia prítomná v čase prijatia môže byť 

za nozokomiálnu považovaná len vtedy, keď je epidemiologicky spojená s 

predchádzajúcou hospitalizáciou. Na vzniku týchto infekcií sa podieľa prítomnosť určitých 

mikroorganizmov v nemocničnom prostredí, oslabenie organizmu chorobou a diagnostické 

a liečebné zásahy do organizmu (napr. operácia, cievkovanie). Najčastejšími 

vyvolávateľmi sú baktérie Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aures (2).  

Infekcia v mieste chirurgického výkonu je infekcia, ktorá vznikla po operácii v 

časti tela, kde bola operácia vykonaná. U väčšiny pacientov, ktorí podstúpili operáciu, sa 

infekcia nerozvinie, avšak rozvinie sa u 1 až 3 zo 100 pacientov, ktorí podstúpili operačný 

výkon (3).  

Každoročne v Európe získa nozokomiálnu infekciu približne 4 milióny pacientov. 

Až 37 000 z nich umrie z dôvodu priamych následkov infekcie. Nozokomiálne infekcie v 

mieste chirurgického výkonu patria medzi najčastejšie nozokomiálne infekcie. Úzko 

súvisia s dlhším pooperačným pobytom v nemocnici, s ďalšími chirurgickými zákrokmi, s 

pobytom na jednotkách intenzívnej starostlivosti a často krát aj so smrťou pacienta. Okrem 

negatívneho vplyvu na zdravie pacienta, predstavujú aj ekonomickú záťaž pre akékoľvek 

zdravotnícke zariadenie. Každý pacient podstupujúci chirurgický zákrok je v riziku 

komplikácií vrátane infekcií v mieste chirurgického výkonu (4).  

V roku 2011 bola v rámci surveillance nozokomiálnych infekcií v mieste 

chirurgického výkonu na sledovanej chirurgickej klinike zistená jediná nozokomiálna 

nákaza v súvislosti s týmto operačným výkonom. Tento výsledok potvrdil, že 

laparoskopická cholecystektómia predstavuje veľmi vhodnú metódu na odstránenie 

žlčníka. Väčšina operačných zákrokov v sledovanom období bola plánovaná a nebola 

potrebná antibiotická profylaxia, čo je významný fakt aj z hľadiska súčasného nárastu 

antimikrobiálnej rezistencie a ďalších vplyvov s tým spojených. Všetky urgentné 

a otvorené cholecystektómie boli vykonané pod antibiotickou clonou, čo zabezpečilo 

prevenciu vzniku nozokomiálnej nákazy v mieste chirurgického výkonu.  

Vzhľadom na prevenciu vzniku nozokomiálnych nákaz a rizík s ním spojených je 

nevyhnutné zabezpečiť správne načasovanie operačného výkonu ako pre pacienta tak aj 

pre kliniku. 
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Abstrakt 

 

Úvod. V práci sa prezentujú výsledky incidencie tuberkulózy na Slovensku, ktoré 

vykazujú plynulý pokles za posledné desaťročia. 

Metodika. Podľa údajov SZO sa odhaduje, že medzi rokmi 2000-2020 sa tuberkulózou 

nakazí ďalšia miliarda ľudí, ak sa nepodarí zlepšiť zdravotnú starostlivosť. Medzi štáty, 

ktoré za posledných 70 rokov sledujú výskyt tuberkulózy patrí aj Slovensko. Aktívna 

pľúcna aj mimopľúcna tuberkulóza je hlásená do Národného registra tuberkulózy, ktorý je 

súčasťou Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo 

Vyšných Hágoch. Register spracováva všetky údaje od demografických údajov po 

výsledky liečby, prítomnosť komorbidít, bakteriológie, atď. u pacientov s pľúcnou 

a mimopľúcnou tuberkulózou. 

Výsledky. Slovensko patrí medzi krajiny s nízkou incidenciou tuberkulózy. V minulom 

roku sme zaznamenali ďalší pokles výskytu pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy. 

Incidencia bola najnižšia za posledné roky a to 6,35 oproti napr. roku 2010 kedy bola 8,17. 

Zaznamenali sme aj pokles multirezistentnej tuberkulózy. Napriek zrušenej BCG 

vakcinácii nielen u 11-ročných detí, ale aj novorodencov, nezaznamenali sme nárast 

pľúcnej a mimopľúcnej, bakteriologicky overenej tuberkulózy. 

Záver. Výskyt počtu ochorení na tuberkulózu zaraďuje Slovensko medzi krajiny s nízkou 

incidenciou tuberkulózy. Napriek týmto výsledkom zostáva tuberkulóza najrozšírenejším 

celosvetovým infekčným ochorením, či už pre epidemiologicky závažné, rozsiahle formy, 

ale aj pre latentné formy tuberkulózy u imunodeficitných pacientov. 

Kľúčové slová: tuberkulóza pľúcna a mimopľúcna, incidencia tuberkulózy. 

 

 

Úvod 

V roku 2006 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že tuberkulóza je 

globálna hrozba pre celý svet, ktorá vyžaduje zvýšenú ostražitosť a pohotovosť nás 

všetkých. Ak sa nepodarí zlepšiť zdravotnú starostlivosť odhaduje sa, že medzi rokmi 2000 

– 2020 ochorie na pľúcnu a mimopľúcnu  tuberkulózu  200 miliónov ľudí a 35 miliónov na 

svete zomrie z titulu tuberkulózy. Preto boli ustanovené hlavné zámery národných 

programov jednotlivých štátov. Či už je to detekovať a liečiť tuberkulóznu infekciu 

v krajinách s vysokou incidenciou alebo identifikovať latentnú tuberkulóznu infekciu 

vyšetrením kontaktov, imunosuprimovaných osôb, HIV pozitívnych a rizikových  skupín 

obyvateľstva, ako sú obyvatelia sociálnych zariadení, väzníc, imigranti, minoritné skupiny 

obyvateľstva, vojaci na rôznych misiách a pod. 

 

Materiál a metodika 

 V roku 1960  bolo  registrovaných 7817 prípadov TBC. Podľa údajov Národného 

registra tuberkulózy, ktorý sídli v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb 

a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch došlo do roku 1970 k poklesu absolútneho 

počtu hlásených ochorení. V druhej polovici osemdesiatych rokov bol pokles ešte 
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výraznejší. V roku 2002 bolo nahlásených 1053 prípadov novozistenej TBC a 2003 sa po 

prvý krát počet novozistených prípadov nedostal ani na tisíc prípadov. V dnešnej dobe je 

situácia na Slovensku stabilizovaná. V roku 2012 bolo do Národného registra TBC 

nahlásených 345 prípadov tuberkulózy, čo je 6,35/100 000 obyvateľov. Počet 

novozistených prípadov bol 292. V 298 prípadoch išlo o pľúcnu formu tuberkulózy a v 47 

prípadoch o mimopľúcnu formu tuberkulózy. O recidívu tuberkulózy išlo v 53 prípadoch. 

Pri porovnaní vekových skupín možno na Slovensku pozorovať rozdiely medzi výskytom 

TBC u mužov 231 prípadov a u žien 114 prípadov TBC. V detskej populácii sa tuberkulóza 

vyskytla v 19 prípadoch.  

 V roku 2012 zomrelo 5 pacientov na tuberkulózu, 16 prípadov bolo registrovaných 

ako  úmrtie pacienta s TBC. Z 345  prípadov pre ťažkosti  bolo zistených 270 prípadov, pri 

kontrole evidovaných  15 prípadov, v rámci vyšetrenia kontaktov  27, pri preventívnej 

prehliadke   14 a pri pitve nebol zistený ani jeden prípad. Z pridružených ochorení sa 

najčastejšie vyskytovali ochorenia pečene u 47 pacientov, v 34 prípadoch bol pacient 

liečený na diabetes mellitus, v 20 prípadoch duševné ochorenia, v 19 prípadoch 

koincidencia TBC a malígneho ochorenia. V roku 2012 nebol zahlásený ani jeden prípad 

koinfekcie TBC a HIV.  

 Podľa geografického rozloženia v Slovenskej republike najhoršou oblasťou 

s najvyšším výskytom tohto ochorenia je oblasť Prešovského kraja 11,61/100tis obyv.) 

Najnižší  výskyt zaznamenávame v Nitrianskom kraji 3,83/100 000 obyvateľov. Z 345 

hlásených prípadov  tbc v roku 2012 išlo o 47 mimopľúcnych foriem tuberkulózy. Ako 

hlavné miesto postihnutia to bolo tuberkulózna pleuritída v 11 prípadoch, tbc chrbtice v 13 

prípadoch, močové ústrojenstvo v 7 prípadoch, mimohrudníkové lymfatické uzliny v 5 

prípadoch, v 3 prípadoch vnútrohrudníkové lymfatické uzliny, v 4 prípadoch 

gynekologické formy tuberkulózy, 2-krát tuberkulóza kože, 1-krát išlo o očnú formu 

tuberkulózy a 1-krát o tuberkulózu ucha. 

 

Tab.č. 1  Trendy vývoja ochorení na tuberkulózu v jednotlivých regiónoch Slovenska 
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Tab.č.2  Počet prípadov TBC na Slovensku 

 

 

Tab.č. 3  Počet prípadov TBC nahlásených do NRT v r. 2012 podľa veku a pohlavia 

 

 

muži Ženy spolu 

počet 
na 100 000 

obyvateľov 
počet 

na 100 000 

obyvateľov 
počet 

na 100 000 

obyvateľov 

0-4 3 2,05 1 0,71 4 1,40 

5-9 5 3,74 3 2,37 8 3,07 

10-14 5 3,44 2 1,44 7 2,47 

15-19 3 1,68 5 2,92 8 2,28 

20-24 6 2,87 6 2,99 12 2,93 

25-29 6 2,61 9 4,09 15 3,33 

30-34 10 4,13 5 2,16 15 3,17 

35-39 9 4,12 5 2,36 14 3,26 

40-44 23 12,62 5 2,80 28 7,75 

45-49 21 11,09 11 5,79 32 8,43 

50-54 27 14,08 5 2,53 32 8,21 

55-59 32 17,35 9 4,48 41 10,64 

60-64 30 21,63 8 4,87 38 12,55 
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65-69 12 13,08 6 4,79 18 8,29 

70-74 17 25,73 7 6,76 24 14,15 

75-79 8 16,65 11 12,64 19 14,06 

80-84 11 38,21 12 19,22 23 25,21 

>84 3 17,98 4 9,29 7 11,72 

Slovensko 231 8,74 114 4,08 345 6,35 

 

Tab.č. 4   Počet prípadov TBC nahlásených do NRT v r. 2012 podľa krajov 

 

 

muži Ženy spolu 

počet 
na 100 000 

obyvateľov 
počet 

na 100 000 

obyvateľov 
počet 

na 100 000 

obyvateľov 

bratislavský 26 8,70 10 3,03 36 5,73 

trnavský 23 8,37 10 3,47 33 5,86 

trenčiansky 21 7,16 7 2,29 28 4,68 

nitriansky 16 4,68 11 3,03 27 3,83 

žilinský 22 6,43 9 2,53 31 4,44 

banskobystrický 28 8,90 13 3,85 41 6,29 

prešovský 63 15,82 31 7,54 94 11,61 

košický 32 8,45 23 5,73 55 7,05 

Slovensko 231 8,74 114 4,08 345 6,35 

 

Tab.č. 5  Počet prípadov pľúcnej a mimopľúcnej formy TBC nahlásených  

              do NRT v r. 2012 podľa krajov 

 

  

pľúcne mimopľúcne spolu 

počet 
na 100 tis. 

obyvat. 

z toho 

recidíva 
počet 

na 100 tis. 

obyvat. 

z toho 

recidíva 
počet 

na 100 tis. 

obyvat. 

z toho 

recidíva 

0-4 4 1,40 0 0 0,00 0 4 1,40 0 

5-9 6 2,31 0 2 0,77 0 8 3,07 0 

10-14 7 2,47 0 0 0,00 0 7 2,47 0 

15-19 8 2,28 0 0 0,00 0 8 2,28 0 

20-24 8 1,95 1 4 0,98 0 12 2,93 1 
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25-29 13 2,89 2 2 0,44 0 15 3,33 2 

30-34 13 2,75 1 2 0,42 0 15 3,17 1 

35-39 14 3,26 1 0 0,00 0 14 3,26 1 

40-44 21 5,81 5 7 1,94 1 28 7,75 6 

45-49 30 7,90 8 2 0,53 1 32 8,43 9 

50-54 31 7,96 3 1 0,26 0 32 8,21 3 

55-59 40 10,38 10 1 0,26 0 41 10,64 10 

60-64 28 9,25 7 10 3,30 1 38 12,55 8 

65-69 14 6,45 2 4 1,84 0 18 8,29 2 

70-74 21 12,38 3 3 1,77 1 24 14,15 4 

75-79 15 11,10 1 4 2,96 1 19 14,06 2 

80-84 18 19,73 3 5 5,48 0 23 25,21 3 

>84 7 11,72 1 0 0,00 0 7 11,72 1 

Slovensko 298 5,48 48 47 0,86 5 345 6,35 53 

 

Tab.č. 6   Overenosť TBC v r. 2012 podľa krajov 

 

  

pľúcne mimopľúcne spolu 

počet 

na 100 

tis. 

obyvat. 

z toho 

recidíva 
počet 

na 100 

tis. 

obyvat. 

z toho 

recidíva 
počet 

na 100 

tis. 

obyvat. 

z toho 

recidíva 

bratislavský 32 5,09 6 4 0,64 0 36 5,73 6 

trnavský 30 5,33 4 3 0,53 0 33 5,86 4 

trenčiansky 21 3,51 3 7 1,17 0 28 4,68 3 

nitriansky 26 3,69 6 1 0,14 0 27 3,83 6 

žilinský 29 4,15 5 2 0,29 1 31 4,44 6 

banskobystrický 33 5,06 4 8 1,23 1 41 6,29 5 

prešovský 84 10,38 13 10 1,24 2 94 11,61 15 

košický 43 5,51 7 12 1,54 1 55 7,05 8 

Slovensko 298 5,48 48 47 0,86 5 345 6,35 53 
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Tab.č. 7   Počet úmrtí na TBC hlásených do NRT v r. 2012 

 

  

úmrtia na 

TBC 

úmrtia pri 

TBC 

bratislavský 0 2 

trnavský 0 1 

trenčiansky 1 1 

nitriansky 0 2 

žilinský 0 2 

banskobystrický 2 2 

prešovský 2 2 

košický 0 4 

Slovensko 5 16 

 

Tab.č. 8   Miesto postihnutia pri mimopľúcnej forme TBC  

 

  

hlavné miesto 

postihnutia 

vedľajšie miesto 

postihnutia 

pleura 
11 6 

vnútrohrud. LU 
3 4 

mimohrudn. LU 
5 0 

kosti, kĺby - chrbtica 
13 1 

kosti, kĺby - mimo chrbtice 
0 0 

meningy 
0 0 

CNS 
0 0 

močové ústroj. 
7 1 

pohlavné ústroj. 
4 3 

koža 
2 0 

disseminované 
0 0 

peritoneum, GIT 
0 3 

iné 2 1 

oko 1 1 

ucho 1 0 

Spolu pacientov 
47 19 

 z toho vedľajšie miesto 

pri pľúcnej forme 

- 15 
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Záver 

 Vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike potvrdzuje, že zatiaľ máme 

tuberkulózu, ako najzávažnejšie infekčné ochorenie, pod kontrolou. Je potrebné venovať 

zvýšenú pozornosť klasickým rizikovým skupinám obyvateľstva – asociáli, alkoholici, 

bezdomovci, staršie vekové skupiny, pretože tuberkulóza je najzávažnejšou sociálnou 

chorobou. Rok 2013 je druhý ročník dvojročnej kampane k Svetovému dňu TBC, so 

sloganom "Stop TBC za môjho života". V najbližšej budúcnosti sa nepredpokladá, že by si 

veda poradila s eradikáciou tuberkulózy, ktorej história je stará ako ľudstvo samo. Napriek 

veľkým pokrokom na poli boja s tuberkulózou je potrebné vykonať ešte veľa, najmä vo 

vývoji nových diagnostických techník, efektívnejších liečiv a vakcín. V krajinách s nízkou 

incidenciou tuberkulózy, medzi ktoré je zaradené aj Slovensko, zostáva diagnostika 

a preventívna liečba latentnej tuberkulóznej infekcie ako dôležitá súčasť kontroly 

tuberkulózy, hlavne pri podávaní biologickej liečby antiTNFα, u celej škály ochorení 

v reumatológii, gastroenterológii a dermatológii. 

Zdroje: 

1. World Health Organization. World TB Day. 24. March 2013. [online]. Geneva. [cit. 

2013.02.07.]Dostupné na internete: 

http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_tb_day/en/index.html 

2. Solovič. I., Švecová, J. Chceme svet bez tuberkulózy. [online]. Vyšné Hágy, 23.3.2010. [cit. 

2013.02.07.] Dostupné na internete: http://www.hagy.sk/view.php?cisloclanku=2010030001 
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KARCINÓM KRČKA MATERNICE: EPIDEMIOLOGICKÝ VÝVOJ NA 

SLOVENSKU 

 

V. Szabóová, V. Švihrová, H. Hudečková 

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine 

 

Abstrakt 

Úvod: Karcinóm krčka maternice je druhé najčastejšie zhubné nádorové ochorenie 

postihujúce ženskú časť populácie. Ľudský papilomavírus (HPV) je základným 

etiologickým faktorom tohto ochorenia. Vývoj samotného karcinómu krčka je dlhodobý, 

prechádza cez dysplastické zmeny rôzneho štádia. 

Metodika: Údaje boli získané zo Zdravotníckych štatistík ÚZIŠ a NCZI SR za obdobie 

rokov 1980 - 2011. Výsledky boli štatisticky spracované v programe Microsoft Office 

Excel 2007.  

Výsledky: Záchyt prekanceróz oproti záchytu samotného karcinómu vykazuje zvyšujúci sa 

trend. Tento pomer sa postupne zvyšuje. Od 80-tych rokov 20. storočia prevažuje trend 

stúpajúcich počtov prípadov karcinómov zachytených v štádiu in situ. Pomer 

novodiagnostikovaných karcinómov v in situ štádiu ku počtu pokročilých karcinómov 

narástol z 2:1 až na 3:1 – 4:1 koncom 90-tych rokov 20. storočia. Mortalita na karcinóm 

krčka maternice od 90-tych rokov 20. storočia vykazuje taktiež vzostup. 

Záver: V epidemiologickom vývoji karcinómu krčka maternice od roku 1980 je zrejmý 

nárast počtu diagnostikovaných prekanceróz. Podobne sa zvyšuje záchyt vo všetkých 

štádiách karcinómu krčka maternice, významnejšie v štádiu in situ. Nepriaznivým 

ukazovateľom je však aj narastajúci trend mortality na karcinóm krčka maternice.  

 

Úvod 

Karcinóm krčka maternice je druhé najčastejšie zhubné nádorové ochorenie 

postihujúce ženskú časť populácie. Ľudský papilomavírus (HPV) je základným 

etiologickým faktorom tohto ochorenia (5). Na jeho vznik sú však potrebné aj 

spolupôsobiace faktory, ktoré vytvoria podmienky pre uplatnenie sa HPV vírusu pri vzniku 

dysplastických až neoplastických zmien vo viacvrstvovom dlaždicovom epiteli krčka 

maternice (4). 

Cieľom našej práce bolo analyzovať trendy vo výskyte prekanceróz a jednotlivých 

štádií karcinómu krčka maternice, pomer počtu prekanceróz a celkového počtu prípadov 

karcinómu krčka maternice a zistiť trendy úmrtnosti na karcinóm krčka maternice. 

 

Metodika 

Na získanie údajov sme použili Zdravotnícke štatistiky a ročenky Ústavu 

zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ) Bratislava a Národného centra 

zdravotníckych informácií (NCZI) SR za obdobie rokov 1980 – 2011 (1,3,6,7). Údaje sme 

zatriedili do 5 kategórií: prekancerózy, štádium karcinómu in situ, štádium Ia, štádium Ib-

II a štádium III-IV. Získané údaje sme spracovali v štatistickom programe Microsoft 

Office Excel 2007. Na hodnotenie sme použili deskriptívne metódy štatistickej analýzy. 

Výsledky sme vyjadrili v absolútnych a relatívnych číslach (chorobnosť, podiel) a stanovili 

sme trendy zmien. 

 

Výsledky 

V počte novodiagnostikovaných prekanceróz k celkovému počtu karcinómov krčka 

maternice (štádium in situ, štádium I až IV karcinómu) pozorujeme štatisticky významný 
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zvyšujúci sa trend (R2= 0,9026). Postupne sa zvyšuje pomer počtu prekanceróz 

k celkovému počtu zachyteného karcinómu od začiatku 80-tych rokov 20. storočia a najmä 

od konca 90-tych rokov 20. storočia.  

Výraznejšie prechodné zmeny boli v rokoch 1995 až 1998, kedy bol hlásený vyšší 

počet prípadov, ale pomer počtu prekanceróz ku počtu karcinómov zostal zachovaný (graf 

1). 

 

 
 

Graf 1 Pomer počtu novodiagnostikovaných prekanceróz k celkovému počtu karcinómov krčka 

maternice 

 

V sledovanom období postupne štatisticky signifikantne narastá počet hlásených 

prípadov karcinómu v in situ štádiu (R2= 0,8975), ako aj pomer novodiagnostikovaných 

karcinómov v in situ štádiu ku počtu pokročilých karcinómov (2:1). Koncom 90-tych 

rokov 20. storočia a počínajúc rokom 2000 sa tento pomer výraznejšie zvyšuje na 3:1 až 

4:1 (graf 2).  

 

 
 

Graf 2 Pomer karcinómov diagnostikovaných v in situ štádiu ku počtu pokročilých karcinómov 
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V rámci jednotlivých štádií karcinómu krčka maternice sme zistili výrazné 

prechodné zmeny v období rokov 1992 až 1998. Tieto však neovplyvňujú trend celkovo 

stúpajúcich hlásených prípadov karcinómov zachytených v štádiu in situ. Percentuálne 

zastúpenie jednotlivých štádií karcinómu krčka maternice od roku 1980 znázorňuje graf 3. 

 

 
Graf 3 Percentuálne zastúpenie jednotlivých štádií karcinómu krčka maternice. 

 

 Mortalita na karcinóm krčka maternice od 90-tych rokov 20. storočia vykazuje 

mierne štatisticky významný (R2=0,695) vzostup (graf 4). 

 
Graf 4 Mortalita na karcinóm krčka maternice 

 

Diskusia 

Karcinóm krčka maternice je veľmi dobre preventabilné ochorenie a liečiteľné, 

pokiaľ je zachytené v skorých štádiách, resp. v štádiu prekanceróz. Prekancerózy sú tzv. 

cervikálne intraepitelové neoplázie (CIN), dysplastické zmeny epitelu krčka maternice 

rôzneho stupňa. Vyvíjajú sa v priebehu mnohých rokov. Interval medzi vznikom infekcie 

HPV a malígnou transformáciou trvá obvykle najmenej 10 rokov. 
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HPV vírusy sú DNA vírusy z čeľade papovaviridae. Pri vzniku ochorenia sa 

uplatňujú vysokorizikové typy (HR HPV), hlavne 16 a 18. HPV infekcia je sexuálne 

prenosné ochorenie. Jej výskyt v populácii je vysoký, ale nie každá infikovaná žena 

ochorie na rakovinu krčka, pretože organizmus u inak zdravej ženy vytvára protilátky. 

Väčšina žien vyzdravie spontánne, pričom ani nevie, že bola infikovaná (5).  

Primárna prevencia je zameraná na ochranu pre vznikom HPV infekcie a tým aj 

pred ochoreniami, ktoré táto infekcia vyvoláva, teda aj pred samotným karcinómom krčka 

maternice. V súčasnosti sú k dispozícii účinné očkovacie látky proti HPV (4). Vakcína 

Cervarix (dvojvalentná, zameraná proti HR HPV typom 16 a 18) a vakcína Silgard 

(štvorvalentná, zameraná proti HR HPV 16 a 18, a proti LR HPV - nízkorizikové typy – 6 

a 11) (4).  

Sekundárna prevencia je vykonávaná v podobe skríningu rakoviny krčka maternice, 

ktorý pozostáva z fyzikálneho vyšetrenia a onkocytologického steru. V rámci sekundárnej 

prevencie je možné zachytiť prekancerózy, ktoré sa dajú úspešne liečiť (5).  Pomer 

novodiagnostikovaných prekanceróz ku prípadom karcinómu krčka maternice sa postupne 

zvyšuje. V roku 1982 bolo diagnostikovaných 1056 prekanceróz ku 515 prípadom 

karcinómu krčka maternice. V roku 2000 bolo diagnostikovaných 7979 prekanceróz ku 

1910 prípadom karcinómov. V roku 2010 to bolo 11 141 prekanceróz a 3937 karcinómov.  

Koncom 70-tych rokov 20. storočia bol zaznamenaný mierny vzostup karcinómov 

diagnostikovaných v in situ štádiu ku počtu diagnostikovaných pokročilých karcinómov 

(3). Tento trend pokračuje aj začiatkom 80-tych rokov 20. storočia. V roku 1980 bolo 

diagnostikovaných 97 prípadov karcinómu v in situ štádiu a 94 prípadov v pokročilom 

štádiu III a IV. V roku 1982 to bolo 90 prípadov v in situ štádiu ku 74 prípadom 

pokročilého karcinómu. V roku 1999 to bolo 827 prípadov in situ ku 148 prípadom 

pokročilého karcinómu. V roku 2005 bolo 1076 prípadov diagnostikovaných v in situ 

štádiu a 226 prípadov v pokročilom štádiu. V roku 2010 bolo 1426 prípadov 

diagnostikovaných v in situ štádiu a 475 prípadov pokročilého karcinómu. Zistili sme 

výraznejšie zvýšené počty jednotlivých štádií karcinómu krčka maternice v niektorých 

rokoch. V roku 1994 bol počet novodiagnostikovaných prípadov karcinómu v Ia štádiu až 

2535 prípadov. V roku 1997 to bolo 3547 prípadov, oproti priemerným hodnotám 300 až 

400 prípadov v ostatných rokoch. V roku 1992 sa vyskytlo 1127 prípadov karcinómu 

v štádiu Ib a II. V roku 1993 to bolo 1004 a v roku 1996 bolo 2100 prípadov, oproti 

priemerným hodnotám 200 až 400 prípadov v ostatných rokoch. V roku 1992 bolo 

diagnostikovaných významne viac prípadov karcinómu v pokročilom štádiu (609 prípadov 

pokročilého karcinómu ku 285 prípadom karcinómu v štádiu in situ). V dostupnej literatúre 

sa uvádzajú údaje v každej kategórii (štádium in situ, štádium I až IV karcinómu) 

samostatne. Preto je u nich pozorovaný mierne stúpajúci trend bez výkyvov (2). Z tohto 

dôvodu sú naše údaje v niektorých kategóriách zvýšené a v celkovom výsledku vykazujú 

výkyvy. 

Celková incidencia od r. 1971 vykazuje stabilizovaný až prechodne vzostupný 

trend. U viac ako 65 ročných žien sa vyskytujú klesajúce hodnoty incidencie a pozvoľne 

stúpajúce hodnoty mortality (3). Mortalita dosahuje trvalo mierne stúpajúce hodnoty. 

Stúpajúci trend v úmrtnosti na karcinóm krčka maternice je možné vysvetliť zvyšovaním 

celkového počtu ochorení karcinómu krčka maternice.  

 

Záver 

V epidemiologickom vývoji karcinómu krčka maternice od roku 1980 je 

pozorovaný zvyšujúci sa počet prekanceróz, ktoré sú včas diagnostikované a následne 

liečené. Celkovo sa výskyt vo všetkých štádiách a tiež výskyt prekanceróz karcinómu 

krčka maternice na Slovensku zvyšuje. Súvislosť môže byť aj so zmenami v spoločnosti 
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a životnom štýle žien, ktoré sú v súčasnosti vystavené zvýšenému riziku HPV infekcie 

v dôsledku častého striedania sexuálnych partnerov a pod. Nepriaznivým ukazovateľom je 

aj narastajúci trend mortality na karcinóm krčka maternice. Dostupné údaje nás informujú 

však len o približne jednej tretine žien, ktoré absolvujú pravidelné gynekologické 

prehliadky a skríning rakoviny krčka maternice. Je potrebné zvyšovať informovanosť žien 

a motivovať ich, aby boli ochotné absolvovať preventívne prehliadky. 
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PASÍVNE FAJČENIE – RIZIKOVÝ FAKTOR PRE ZDRAVIE MATIEK 

 

Ľ. Ševčíková1
,  Ľ. Argalášová1, J. Jurkovičová1,  Z. Štefániková,1 J. Babjaková1, 

A. Kánovicsová1, K. Hirošová1, M.,  Weitzman2 

1Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
2Institute for Community Health and Research, New York University, School of Medicine, 

New York, USA 
 

 

Abstrakt 

Úvod: Štúdie potvrdzujú negatívny vplyv pasívneho fajčenia na zdravie detí 

a matiek. Cieľom práce je zhodnotiť dopad expozície tabakovému dymu na telesné a 

duševné zdravie matiek – nefajčiarok, žijúcich v spoločnej domácnosti s fajčiarmi.  

Materiál a metodika: V súbore  262 matiek - nefajčiarok bol analyzovaný stav 

telesného (PCS) a duševného (MCS) zdravia  (metodika SF-12) vo vzťahu k prítomnosti 

partnera fajčiara v domácnosti a k vybraným behaviorálnym a psychosociálnym faktorom. 

K štatistickej analýze bol použitý program SAS, S Plus a EpiInfo 3.5.3 2008. 

Výsledky a diskusia: V súbore žilo s partnerom-fajčiarom 26 % matiek. Bivariantná 

analýza ukázala, že PCS je v signifikantne negatívnom vzťahu k expozícii pasívnemu 

fajčeniu v domácnosti (p=0.0013), s vekom a nadváhou a pozitívne s pohybovou aktivitou.  

Významný vzťah sa potvrdil i v multivariantnej analýze (β= - 2.84; p=0.03).  

Záver: Bývanie s fajčiarom je nezávislým rizikovým faktorom spojeným s horším 

fyzickým zdravím matiek, čo je závažným argumentom pre intervenciu v rodinách.  

 

Úvod 

Expozícia tabakovému dymu (ETS) patrí medzi najčastejšie environmentálne 

toxické  expozície. Pasívne fajčenie predstavuje vysoké riziko najmä pre deti, ale taktiež 

pre ženy matky (1,2,3). Potvrdili to štúdie v USA a ďalšie, v ktorých sa preukázal dopad na 

telesné a duševné zdravie matiek, ktoré žili v spoločnej domácnosti s fajčiarom (4,5). 

Tento negatívny vplyv na zdravie matky môže sekundárne ovplyvniť zdravie ostatných 

členov rodiny, no najmä vývoj dieťaťa (6). Svetová vedecká literatúra venuje tomuto 

problému v posledných rokoch zvýšenú pozornosť (7). Na Slovensku sú zatiaľ výsledky 

výskumu v danej oblasti ojedinelé (8). Podľa správy WHO (Report on the Global Tobacco 

Epidemic, 2009) odhad dospelých fajčiarov tabaku  na Slovensku v roku 2006 

predstavoval 31% (9). Global Youth Tobacco Survey (2007) uvádza , že viac ako 50% detí 

na Slovensku vo veku 13-15 rokov je vystavených pasívnemu fajčeniu (10,11). 

Cieľom štúdie je zhodnotiť dopad expozície tabakovému dymu na telesné a 

duševné zdravie matiek – nefajčiarok, žijúcich v spoločnej domácnosti s fajčiarmi. 

 

Metodika a súbor 

Výskum sa uskutočnil na gynekologických klinikách a poliklinikách Univerzitnej 

nemocnice UK v Bratislave. Na základe údajov získaných z cieleného validizovaného 

dotazníka sme hodnotili  environmentálne, behaviorálne a psychosociálne faktory v živote 

matky. Súčasťou dotazníka bola medzinárodne akceptovaná metodika SF-12 (Medical 

Outcomes Short Form-12), podľa ktorej sme hodnotili fyzické a duševné zdravie matiek. 

Široko používané SF-12  meria v 12 položkách osem oblastí zdravia: fyzický funkčný stav, 

obmedzenia spôsobené telesným zdravím, telesnú bolesť, vnímanie celkového zdravia, 

vitalitu, sociálne pôsobenie (funkcie), obmedzenia zapríčinené emocionálnymi problémami 

a duševné zdravie. SF-12 umožňuje získať skóre pre každú z týchto ôsmich oblastí zdravia 

a súhrnné skóre pre telesné (PCS – Physical Component Summary) a duševné (MCS – 
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Mental Component Summary) zdravie. Škála je v rozmedzí od 0 -100, vyššie skóre 

zodpovedá lepšej úrovni zdravia. Hoci priemerné skóre sa líši podľa veku a pohlavia, pre 

oba ukazovatele sme použili štandardizovanú priemernú hodnotu 50 a štandardnú odchýlku  

10 pre všeobecnú populáciu USA (12). SF-12 metóda bola použitá a overená vo viacerých 

európskych štúdiách (13, 14).  

Dáta sme hodnotili na základe bivariantnej a multivariantnej štatistickej analýzy, 

viacnásobnej lineárnej regresie s využitím programov SAS, S Plus a EpiInfo 3.5.3 2008. 

Projekt bol odsúhlasený Etickou komisiou LFUK a FNsP Bratislava ako aj 

Institutional Review Board z New York University School of Medicine v USA. 

Z celkovej vzorky 407 žien bolo 80 (21%) tehotných. Tieto matky boli vylúčené 

z predkladanej   analýzy a budú ako samostatný súbor analyzované neskôr. Do štúdie bolo 

zaradených 324 matiek, ktoré majú minimálne  jedno dieťa  vo veku do 18 rokov.  

Po ďalšom vylúčení fajčiarok a žien s deťmi vo veku nad 18 rokov sme podrobili 

podrobnej analýze súbor 262 matiek.  

 

Výsledky a diskusia 

V súbore sledovaných 324 matiek s aspoň jedným dieťaťom  vo veku do 18 rokov, 

bolo 67.5% matiek nefajčiarok, 27,2% bývalých fajčiarok a 5,3% fajčiarok (obr. 1). 

Priemerný počet vyfajčených cigariet bol 7 ± 6 cigariet denne. 

 
 
Obr. 1. Počet nefajčiarok a fajčiarok v sledovanom súbore matiek (n=324) 

 

V súbore 262 nefajčiacich matiek s minimálne 1 dieťaťom do 18 rokov žilo 

s partnerom (manželom) nefajčiarom 74 % matiek a s fajčiarom 26 % matiek (obr. 2). 

Partneri fajčiari vyfajčili denne v priemere 14 ± 9 cigariet. 
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Obr. 2. Fajčenie partnerov v domácnosti nefajčiacich matiek (n=262) 
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Priemerný vek matiek v súbore bol 31.82 ± 5.5 rokov. Priemerné skóre telesného 

zdravia (PCS) bolo 46.2 ± 8.7 a duševného zdravia (MCS skóre) 49.26 ± 9. 

Výsledky bivariantnej analýzy vzťahov priemerného skóre fyzického a duševného 

zdravia matiek ku spolužitiu s fajčiarom v domácnosti, k veku, vzdelaniu, rodinnému stavu 

matky, socio-ekonomickým ukazovateľom domácnosti, ako i vybraným ukazovateľom 

stavby tela a životného štýlu matky uvádza tabuľka 1. 
 

Tab.1.Vzťahy medzi sledovanými ukazovateľmi a priemerným skóre PCS a MCS u nefajčiacich matiek 

(n=262),  bivariantná analýza  

Ukazovateľ (matka)a 

 

N 

 

PCS 

(priemer) 
p-value† 

MCS 

(priemer) 
p-value† 

Žije s fajčiarom 

     Nie 

    Áno 
194 

         68 

48,53 

44,63 

       0,0013 49,47 

48,21 

        0,31 

Vek 

   < 30 rokov 

   ≥ 30 rokov  

 

184 

  78 

 

48,27 

45,74 

 

0,03 

 

49,13 

49,16 

 

0,98 

Rodinný stav 

   Vydatá / partner 

   Nevydatá / bez partnera 

 

204 

35 

 

44,41 

46,47 

0,20 

 

49,47 

47,86 

0,33 

Vzdelanie    
    Základné a stredné     

    Úplné stredné      

    Vysokoškolské 

  

 21 

  77 

164 

 

44,57 

46,54 

48,36 

0,10 

 

46,67 

48,43 

49,80 

0,33 

Zamestnanie  

   Áno 

   Nie 

 

116 

144 

 

47,85 

47,31 

0,61 

 

48,95 

49,47 

0,63 

Príjem 

   < 600 EUR/mesiac 

   ≥ 600 EUR/mesiac 

 

  24 

229 

 

47,88 

43,82 

0,03 

 

49,26 

47,08 

0,25 

Stavba tela 

Podváha / Normálna  

 Nadváha / Obezita 

185 

  60 

48,22 

45,66 

0,05 49,63 

47,34 

0,09 

Telesná aktivita  

 Maximálne  1x týždenne 

 Viac ako 1x týždenne 

  98 

162 

      45,49 

48,82 

0,003 48,83 

49,30 

0,68 

Legenda: 

MCS – škála mentálneho zdravia; PCS – škála fyzického zdravia; SE – stredná chyba aritmetického priemeru 

† bivariantná analýza – Studentov t-test a ANOVA 
a – každá kategória premennej obsahuje chýbajúce údaje 

 

Prítomnosť partnera - fajčiara v domácnosti je v negatívnom vzťahu so skóre PCS a 

MCS, avšak significantne iba s PCS (p=0.0013)  (tab.1).  

PCS skóre matiek je taktiež v signifikantne negatívnej asociácii s vekom a 

s nadváhou, ale pozitívny vzťah sa potvrdil s pohybovou aktivitou - jej týždennou 

frekvenciou.  

Zistená negatívna asociácia medzi príjmom do domácnosti a PCS si vyžaduje ďalšiu 

analýzu vzhľadom na nízke zastúpenie matiek s príjmom  do domácnosti nižším ako 600 

EUR. 

Výsledky multivariantnej analýzy uvádzajú tabuľky 2 a 3. Po adjustácii na vek, 

rodinný stav, vzdelanie a zamestnanie sa pri analýze pomocou mnohonásobnej lineárnej 

regresie potvrdilo, že prítomnosť fajčiaceho partnera v rodine je nezávisle významným 

faktorom spojeným s nižším skóre PCS – nižšou úrovňou telesného zdravia  matiek        

(β= - 2.84; p=0.03) (tab. 2).    
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Tab. 2 Nezávislé vzťahy medzi rôznymi charakteristikami a telesným zdravím (PCS - skóre) v súbore 

nefajčiacich matiek (n=262)*, multivariantná analýza, GLM 

Premenná Koeficient beta p-value 

Prítomnosť partnera - fajčiara -2,83 0,03 

Vek -1,79 0,16 

Vzdelanie  -3,46 0,09 

Príjem -0,67 0,76 

Zamestnanie -0,07 0,95 

Stavba tela -2,23 0,09 

Telesná aktivita 2,68 0,02 
* Adjustované na vek, vzdelanie, príjem do domácnosti, zamestnanie, stavbu tela a telesnú aktivitu  

 

Skóre ich mentálneho zdravia (MCS) sa nepotvrdilo vo významnom vzťahu 

s prítomnosťou fajčiaceho partnera (tab.3).  

 
 Tab. 3 Nezávislé vzťahy medzi mentálnym zdravím (MCS – skóre) a rôznymi charakteristikami v súbore 

nefajčiacich matiek (n=262)*, multivariantná analýza, GLM 

Premenná Koeficient beta p-value 

Prítomnosť partnera - fajčiara -0,15 0,92 

Vek -0,35 0,80 

Vzdelanie  -2,50 0,47 

Príjem -1,40 0,47 

Zamestnanie 0,66 0,59 

Stavba tela -1,99 0,15 

Telesná aktivita -0,86 0,50 
* Adjustované na vek, vzdelanie, príjem do domácnosti, zamestnanie, stavbu tela a telesnú aktivitu  

  

V predchádzajúcej pilotnej štúdii na malej vzorke matiek – nefajčiarok, s dieťaťom 

vo veku do 18 rokov, prítomnosť partnera - fajčiara v domácnosti významne negatívne 

asociovala aj s úrovňou mentálneho zdravia matiek (MCS) (8). V uvedenej štúdii však boli 

zahrnuté i tehotné matky, ktorých PCS skóre sa ukázalo ako význame odlišné. Súbor 

tehotných matiek musí byť analyzovaný samostatne. Je snahou v ďalšej práci 

objektivizovať expozíciu matiek - nefajčiarok tabakovému dymu v domácnosti sledovaním 

aj úrovne kotinínu v moči (15).  

Ukazuje sa, že expozícia pasívnemu fajčeniu v domácnosti predstavuje na Slovensku 

významné riziko nielen pre zdravie matiek ale aj ich detí (16).  

 

Záver 

Výsledky priniesli poznatky, že bývanie s fajčiarom je nezávislým rizikovým 

faktorom spojeným s horším fyzickým zdravím matiek – nefajčiarok. Ukázalo sa, že 

telesné zdravie matiek je výrazne ovplyvnené vekom, telesnou hmotnosťou a telesnou  

aktivitou.  

Naše doterajšie výsledky predstavujú závažný argument pre intervenciu v rodinách. 

Tieto údaje si však vyžadujú ďalšie komplexné analýzy, ktoré by v čo najvyššej 

miere objektivizovali  vplyv pasívneho fajčenia na telesné a duševné zdravie žien – matiek 

na Slovensku. 
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SLEDOVANIE REŽIMU PRÁCE A ODPOČINKU DETÍ A MLÁDEŹE 

 

L. Šindlerová, J. Butkajová, J. Hamade, H. Janechová 

Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 

 

Abstrakt:  

 Úvod: Režim dňa detí predstavuje komplex faktorov, ktoré významnou mierou 

ovplyvňujú zdravie, zdravý telesný a duševný vývin a spôsob života detí a mládeže. 

V režime dňa detí a mládeže má určujúce postavenie striedanie práce a oddychu, t.j. že 

duševná činnosť, ktorá má charakter práce (učenie), sa má striedať s činnosťou 

odpočinkového charakteru. 

 Materiál a metodika: Podľa vypracovanej metodiky sa vykonalo sumárne 

spracovanie výsledkov získaných formou dotazníkov pracovných a voľných dní jedného 

týždňa a zhodnotil sa denný režim a zdravotný stav všetkých ročníkov na školách. Celkovo 

bolo posúdených 19 druhov činností a režimových prvkov, ktoré dávajú súhrnný prehľad o 

celkovej časovej záťaži žiakov 1. až 9. ročníkov základných škôl. Sumárne boli získané 

údaje od 409 študentov prvého až deviateho ročníka ZŠ mestského typu a 323 žiakov 

prvého až deviateho ročníka ZŠ vidieckeho typu, čo činí spolu 732 žiakov. 

Výsledky: Na základe porovnania výsledkov súčasného prieskumu s výsledkami 

z predošlého prieskumu možno konštatovať, že pri porovnaní jednotlivých režimových 

prvkov sa nezistili žiadne zásadné rozdiely.  

Záver: Projekt „Sledovanie režimu práce a odpočinku detí a mládeže na 

základných školách v SR“ bol zameraný na zhodnotenie denného režimu a zdravotného 

stavu žiakov základných škôl na vybraných mestských a vidieckych základných školách 

SR. Získané výsledky boli spracované pomocou vzorcov v programe Microsoft Office 

Excel. Na základe získaných výsledkov boli zostavené odporúčania pre prax. 

 

Úvod 

Režim dňa detí predstavuje komplex faktorov, ktoré významnou mierou 

ovplyvňujú zdravie, zdravý telesný a duševný vývin a spôsob života detí a mládeže. 

V režime dňa detí a mládeže má určujúce postavenie striedanie práce a oddychu. To 

znamená, že duševná činnosť, ktorá má charakter práce (učenie), sa má striedať 

s  činnosťou odpočinkového charakteru, čiže s činnosťou, ktorá je pre dieťa príjemná a 

rado ju vykonáva (záujmové čítanie).  

Správny režim dňa je taký režim, ktorý umožňuje pravidelné striedanie 

režimových prvkov a ich vhodné časové zaraďovanie počas dňa. Pravidelnosť 

jednotlivých zložiek režimu dňa je významná najmä u novorodencov, dojčiat a detí 

predškolského a mladšieho školského veku.  

Režim dňa detí a mládeže tvoria nasledovné činnosti: spánok, príjem stravy, 

výchovná činnosť, mimoškolská činnosť, pobyt vonku a voľný čas (osobné záľuby 

a koníčky) (1). 

Ďalším z dôležitých prvkov v režime detí a mládeže je výživa, ktorá predstavuje súbor 

procesov, prostredníctvom ktorých organizmus prijíma a zužitkúva látky nevyhnutné na 

pokrytie energetického výdaja, stavbu a obnovenie tkanív a zabezpečenie fyziologických 

funkcií. Výživa je jednou z najdôležitejších zložiek vonkajšieho prostredia ovplyvňujúcich 

zdravie. Za najlepší spôsob výživy sa považuje energeticky a výživovo vyvážená strava. 

Správna výživa detí a mládeže je výživa, ktorá priaznivo pôsobí na zdravie, rast a vývin 

organizmu a vytvára podmienky na dosiahnutie harmonického a všestranného rozvoja 

dieťaťa (1). 
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Výživa predškolských a školských detí by mala zodpovedať meniacim sa potrebám 

organizmu v priebehu vývinových období a to jednak po stránke kvalitatívnej, ako aj 

kvantitatívnej. Predškolský vek je obdobím, kedy je najvhodnejší čas oboznámiť dieťa so 

zásadami správneho stravovania, keďže návyky a postoje v predškolskom veku si dieťa 

najskôr vypestuje a využije v budúcnosti.  

Pri vytváraní postojov k potravinám, alebo ich chuťovým vlastnostiam, má význam aj 

efekt sociálnej podobnosti. Deti majú tendenciu preberať preferencie svojich rodičov. 

V súčasnosti u nás medzi najčastejšie nedostatky vo výžive detí a mládeže patrí zvýšený 

energetický príjem, nadbytočný príjem tukov, cukrov a soli. S nesprávnou výživou súvisí 

nesprávny stravovací režim. Ten spočíva najmä vo vynechávaní raňajok, večerí 

a konzumácii nekompletného obeda, resp. v konzumácii obeda v neskorých popoludňajších 

hodinách (1). 

Ďalším významným prvkom v režime dňa detí a mládeže je pohybová aktivita, ktorá 

sa u detí realizuje najmä pobytom vonku. Fyzická aktivita spojená s pobytom vonku 

významne kompenzuje statickú záťaž, ktorej sú deti v škole vystavené a prispieva 

k zvyšovaniu telesnej zdatnosti organizmu. Všeobecne sa odporúčajú dve až štyri hodiny 

pobytu vonku denne, rozloženého do viacerých časových úsekov. Pohybovú aktivitu 

možno u detí vhodne rozvíjať aj formou rôznych záľub a koníčkov počas voľného času. 

Pohyb je popri zdravej výžive jedným zo základných prvkov, ktorými je možné 

docieliť zlepšenie zdravotného stavu. K základným ozdravným účinkom pohybu patrí 

najmä zlepšenie svalovej sily a vytrvalosti, zvýšenie mobility kĺbov, zvýšenie výkonnosti 

srdcovo cievneho a dýchacieho systému, rozvoj kostrovej sústavy a prevencia osteoporózy 

vo vyššom veku (2). 

Telesná výchova na školách, alebo telocvik by sa nemal podceňovať. Podľa 

odborníkov pravidelné hodiny telesných cvičení na školách výrazne prospievajú detskej 

kondícii a obmedzujú riziko vzniku obezity u detí. Pravidelne pohybujúce sa deti na 

hodinách telesnej výchovy, ktoré majú možnosť výkonu rôznych pohybových aktivít aj 

mimo vyučovania, sú štíhlejšie, majú lepší zdravotný stav a kondíciu v porovnaní s deťmi, 

ktoré sú z telocviku ospravedlnené, alebo vylúčené (3). 

 

Materiál a metodika 

 Na základe prijatého metodického postupu vykonali pracovníci odboru hygieny 

detí a mládeže ÚVZ SR sledovanie režimu práce a odpočinku u žiakov základných škôl. 

V teréne plnili úlohu všetky RÚVZ v SR. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom 

dotazníkového prieskumu. Dotazníky boli vytvorené tak, aby bolo možné porovnať 

vybrané ukazovatele s údajmi z roku 1999 a porovnať trendy v sledovaných oblastiach. 

Sumárne boli získané údaje od 409 študentov prvého až deviateho ročníka ZŠ 

mestského typu a 323 žiakov prvého až deviateho ročníka ZŠ vidieckeho typu, spolu od 

732 žiakov. Podľa vypracovanej metodiky sme vykonali sumárne spracovanie výsledkov 

získaných formou dotazníkov pracovných a voľných dní jedného týždňa a zhodnotil sa 

denný režim a zdravotný stav všetkých ročníkov na školách. Celkovo sa posúdilo 19 

druhov činností a režimových prvkov, ktoré sa zhodnotili a ktoré dávajú súhrnný prehľad 

o celkovej časovej záťaži žiakov 1. až 9. ročníkov základných škôl. Išlo o budíček, 

raňajky, cestu do školy, nepovinné vyučovacie hodiny, obed, súkromnú výučbu, 

organizovanú a neorganizovanú športovú činnosť, organizovanú nešportovú záujmovú 

činnosť, domácu prípravu na vyučovanie, pobyt vonku cez prestávky, pobyt v školskej 

družine alebo klube, pomoc v domácnosti, sledovanie televízie, prácu s počítačom, hry a 

zábavy v miestnosti, čítanie, uloženie k spánku a spánok.  

Súčasne sa prostredníctvom dotazníkového prieskumu hodnotil aj zdravotný stav 

žiakov základných škôl. V dotazníku sa zisťovala frekvencia výskytu akútnych ochorení 
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(angína, chrípka, iné ochorenia dýchacích ciest a úrazy) a chronických ochorení (očí, 

sluchu, reči, dýchacích ciest, astmu, tráviacich ústrojov, močových ciest, pohlavných 

orgánov, kože, ortopedické chyby, ploché nohy, vrodené ochorenia srdca, iné vrodené 

ochorenia, reumatizmus, endokrinné ochorenia a diabetes mellitus, psychické ochorenia: 

úzkosť, depresia, neuróza, poruchy spánku a poruchy chovania, vysoký tlak krvi, 

neurologické ochorenia: bolesti chrbta, bolesti hlavy, ďalej alergické ochorenia, 

tuberkulózu a poruchy príjmu potravy). 

Získané výsledky sa spracovali pomocou vzorcov v programe Microsoft Office 

Excel.  

 

Výsledky a diskusia 

Projekt „Sledovanie režimu práce a odpočinku detí a mládeže na základných 

školách v SR“ bol zameraný na zhodnotenie denného režimu a zdravotného stavu žiakov 

základných škôl na vybraných mestských a vidieckych základných školách SR. 

Charakteristika sledovaného súboru je uvedená na grafoch 1,2,3. 

Z jednotného metodického postupu sledovania denného režimu školských detí a 

mládeže neboli zaznamenané štatisticky významné zmeny pri porovnaní výsledkov 

obdobného sledovania z rokov 1990-1999.  

Najfrekventovanejšie intervaly vstávania počas pracovných dní boli zaznamenané 

od 6,01 do 6,30 hod a od 6,31 do 7,00 hod. u žiakov mestskej aj vidieckej ZŠ. 40,8% 

žiakov mestských škôl a 40,1% žiakov vidieckych škôl vstávalo počas pracovného dňa 

v čase od 6,01 do 6,30 hod. Podobné výsledky sme zaznamenali aj v prieskume 

realizovanom v rokoch 1990-1999, kedy sa najfrekventovanejšie intervaly vstávania 

pohybovali taktiež v časových intervaloch od 6,01 do 6,30 hod a od 6,31 do 7,00 hod. 

Počas voľných dní boli najčastejšie intervaly vstávania zaznamenané po 7,00 hod 

u žiakov mestských aj vidieckych škôl (83,4% žiakov mestských škôl a 85,2% žiakov 

vidieckych škôl). Vo voľných dňoch v celoslovenskom meradle najfrekventovanejší 

interval ranného budíčka je po 7,00 hod. Včasné ranné vstávanie je vo voľných dňoch 

ojedinelé.   

Počas pracovného dňa bola súkromná výučba v mestských školách zaznamenaná 

v intervale 0 hod. u 72, 2% a 83,1% vo vidieckých školách. Z tohoto údaju vyplýva, že 

úroveň výučby v základných školách v meste aj na vidieku je vysoká. Na porovnanie by 

sme radi uviedli výsledky z prieskumu realizovaného v rokoch 1990 - 1999, v ktorých sme 

zaznamenali štatisticky významné výsledky v mestských základných školách u chlapcov 

v 81,8% a u dievčat v 71,4%. Podobné výsledky boli zaznamené v predošlej dekáde u 

žiakov vidieckých základných škôl kde chlapci mali 89,2% a dievčatá  83,6%.  

Súkromná výučba počas voľného dňa sa v mestských školách pohybovala 

v intervale 0 hod. u 87,0% a 88,0% vo vidieckých základných školách. Z tohoto údaju 

môžeme vidieť, že výučba na základných školách počas pracovných dní je poskytovaná na 

kvalitnej úrovni a z toho vyplýva, že pre deti je dostačujúca.  

Sledovanie televízie počas pracovného dňa v mestskej základnej škole v intervale 

0 min. bolo v hodnote 4,9% a vo vidieckej základnej škole v hodnote 0,7%. Štatisticky 

významný výsledok v predošlej dekáde bol zaznamený v intervale 31-60 min. 26,7% u 

žiakov mestských základných škôl a 29,6% u žiakov vidieckých základných škôl. Kdežto 

v dekáde súčasnej sú hodnoty tohoto intervalu stúpajúce, 38,6% u žiakov mestských 

základných škôl a 35,2% u žiakov vidieckých základných škôl. Interval nad 120 min.bol 

zastúpený 42,6% v mestských školách a 57,0% v základných školách.  

Sledovanie televízie počas voľného dňa v mestskej základnej škole v intervale 0 

min bolo zastúpené v 3,1% a vo vidieckej základnej škole v 1,4%. Štatisticky významné 

výsledky boli zaznamené v intervale nad 120 min., kde u žiakov mestských základných 
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škôl bola významná hodnota 42,6% a u žiakov vidieckých základných škôl 57,0%. 

V predošlej dekáde sme zaznamenali štatisticky významný výsledok v intervale nad 120 

min., a to 54,4% u žiakov v mestských základných školách a 52,1% u žiakov vidieckých 

základných škôl. Zo získaných údajov si dovoľujeme tvrdiť, že oproti predošlej dekáde 

mierne poklesla sledovanosť televízie počas voľného dňa u žiakov základných škôl 

v meste a stúpla sledovanosť u žiakov vidieckých škôl. 

 

 

 

 
 

Graf č. 1: Porovnanie počtu respondentov 

 

 
 

Graf č. 2: Rozdelenie respondentov podľa pohlavia 
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Graf č. 3: Porovnanie počtu respondentov v jednotlivých ročníkoch 

 

Záver 

Projekt „ Sledovanie režimu práce a odpočinku detí a mládeže" sa uskutočnil na 

základných školách v rámci Slovenskej republiky v dekáde rokov 2001-2010. V tomto 

projekte sa sumárne získali údaje od 409 študentov prvého až deviateho ročníka ZŠ 

mestského typu a 323 žiakov prvého až deviateho ročníka ZŠ vidieckeho typu, čo činí 

spolu 732 žiakov. V r. 1999 sa získali údaje od 14 815 žiakov (7 755 žiakov prvého až 

deviateho ročníka ZŠ mestského typu a 7 060 žiakov prvého až deviateho ročníka ZŠ 

vidieckeho typu).  

Celkovo sa posúdilo 19 druhov činností a režimových prvkov, ktoré boli 

zhodnotené a ktoré dávajú súhrnný prehľad o celkovej časovej záťaži žiakov 1. až 9. 

ročníkov základných škôl. Išlo najmä o budíček, raňajky, cestu do školy, nepovinné 

vyučovacie hodiny, obed, súkromnú výučbu, organizovanú a neorganizovanú športovú 

činnosť, organizovanú nešportovú záujmovú činnosť, domácu prípravu na vyučovanie, 

pobyt vonku cez prestávky, pobyt v školskej družine alebo klube, pomoc v domácnosti, 

sledovanie televízie, prácu s počítačom, hry a zábavy v miestnosti, čítanie, uloženie 

k spánku a spánok. 

 V rámci dotazníkovej metódy bol hodnotený aj zdravotný stav žiakov základných 

škôl. V dotazníku bola zisťovaná frekvencia výskytu akútnych ochorení (angína, 

chrípka, iné ochorenia dýchacích ciest a úrazy) a chronických ochorení (očí, sluchu, reči, 

dýchacích ciest, astmu, tráviacich ústrojov, močových ciest, pohlavných orgánov, kože, 

ortopedické chyby, ploché nohy, vrodené ochorenia srdca, iné vrodené ochorenia, 

reumatizmus, endokrinné ochorenia a Diabetes mellitus, psychické ochorenia: úzkosť, 

depresia, neuróza, poruchy spánku a poruchy chovania, vysoký tlak krvi, neurologické 

ochorenia: bolesti chrbta, bolesti hlavy, ďalej alergické ochorenia, tuberkulózu a poruchy 

príjmu potravy). 

Na základe získaných výsledkov sme zostavili nasledovne odporúčania.  

Odporúčania pre prax:  

- zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže vykonávanú denne a pravidelne, čím sa 

zníži počet detí, ktoré sledujú televíziu, hrajú hry na počítači, resp. videohry a zvýši 

sa počet detí, ktoré sa venujú čítaniu kníh, športovým a iným aktivitám, 
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- edukovať deti prostredníctvom edukácie rodičov o zdravom životnom štýle, 

s hlavným zameraním na zlepšenie stravovacích návykov, čím sa zníži počet 

obéznych detí a detí trpiace na kardiovaskulárne ochorenia,  

- zabezpečiť prednáškovú činnosť na školách realizovanú pracovníkmi Regionálnych 

úradov verejného zdravotníctva o problematike stravovania a fyzickej inaktivity, 

kde poukáže na závažnosť riešenej problematiky, 

- znížiť tlak médií a častejšie propagovať zdravé potraviny a ich prospech pre 

zdravie, 

- znížiť ceny zdravých potravín, 

- budovanie priestorov pre deti a mládež so zameraním na vykonávanie fyzickej 

aktivity,  

- motivovať praktických lekárov, aby zdôrazňovali preventívne prehliadky, ktoré 

umožňujú včasné odhalenie príznakov ochorení a zabraňujú vzniku komplikácií, 
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VYHODNOTENIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV ZDRAVOTNÉHO STAVU 

POPULÁCIE V RÁMCI REALIZÁCIE PROJEKTU EUROPEAN HEALTH 

EXAMINATION SURVEY V OKRESE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

M. Švandová1, Ľ. Benková1 

1Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

 

Abstrakt 

Úvod: Medzinárodný projekt EHES (European Health Examination Survey) je 

zameraný na získanie porovnateľných údajov o zdraví dospelej populácie v Európe.  

Materiál a metodika: V okrese Liptovský Mikuláš sa zúčastnilo 55 osôb. Informácie 

boli získavané formou štandardizovaného dotazníka, základných fyzikálnych a klinických 

vyšetrení a analýz biologických vzoriek.   

Výsledky: Lekárom zistené ochorenia malo 40 % klientov. Optimálnu hodnotu 

systolického tlaku malo 39 % a diastolického tlaku 44 %. Zvýšenú hladinu celkového 

cholesterolu malo 43 %, LDL 26,5 %, TG 28 % a glukózy 33 %. Nízku hladinu HDL malo 

68 % mužov a 62,5 % žien. Rizikovú hodnotu AI malo 63 % mužov a 50 % žien. Fajčilo 

31 %. V zamestnaní nepociťuje stres 27 %, v súkromí 64 % respondentov. Nízku 

konzumáciu rýb uviedli ¾ respondentov, konzumáciu zeleniny a celozrnného pečiva každý 

tretí, konzumáciu ovocia každý druhý respondent. 

Záver: Výsledky projektu poukazujú na potrebu širokého záberu prevencie 

a vykonávania najmä skríningových vyšetrení v danej populácii.  

 

Úvod 

 Za najdôležitejšie rizikové faktory spôsobu života sa v slovenskej populácii stále 

pokladá fajčenie, fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, psycho-sociálne 

rizikové faktory a nezdravá výživa (3). Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia v SR, 

známe pod zjednodušeným názvom „Poradne zdravia“, sa stali významným nástrojom pre 

rozvíjanie intervencií zameraných na zdravý životný štýl, zmeny spôsobu života s cieľom 

zachovať a zlepšiť zdravie. Sú zriadené v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

na báze RÚVZ v SR a jednoznačne napĺňajú aj špecifické ciele verejného zdravotníctva, 

nakoľko pracovníci Poradní zdravia svojou dennodennou prácou s jednotlivcami 

a komunitami významne prispievajú k znižovaniu rizikových faktorov, pozitívne 

ovplyvňujú spôsob života a životný štýl obyvateľstva. Poradne zdravia sú nezastupiteľnou 

súčasťou a naplnením surveillance chronických ochorení, nakoľko sa intenzívne podieľajú 

na zbere údajov o chorobnosti a prevalencii rizikových faktorov. Vo všetkých činnostiach 

používajú štandardné medicínske postupy a aktuálne odporúčania odborných lekárskych 

spoločností (2, 5). Cieľom projektu EHES (European Health Examination Survey) na 

Slovensku, ako aj v okrese Liptovský Mikuláš, bolo získať kvalitné a porovnateľné údaje 

o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie, ktoré budú následne použité na 

plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotného stavu 

v závislosti od socio-ekonomických podmienok a veku (1).  

 

Materiál a metodika 

Cieľová populácia, výber a veľkosť vzorky: do skríningu bola zvolená populácia osôb 

18-64 ročných žijúca v okresoch so sídlom Regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

(RÚVZ) (36 okresov). V každej vekovej skupine bolo  vybraných 500  respondentov (250 

mužov a 250 žien), celkom 2 520 osôb (1). V každom vybranom okrese boli zvolení do 
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základného súboru obyvatelia  určenej vekovej skupiny, z ktorých sa vyberali  následne 

respondenti pomocou náhodných čísiel. Celkom bolo vybraných v každom okrese 70 

respondentov (1). 

Charakteristika súboru v okrese Liptovský Mikuláš: z centrálnej evidencie 

obyvateľstva bolo oslovených 112 respondentov, z ktorých sa projektu zúčastnilo 55 osôb, 

t.j. 20 mužov (36 %) a 35 žien (64 %), najmä so stredoškolským vzdelaním s maturitou  

(56 %), ktorí sú zamestnaní (71 %). Metódy získavania údajov: Informácie od 

respondentov boli získavané formou štandardizovaného dotazníka, základných fyzikálnych 

a klinických vyšetrení a analýz biologických vzoriek. Z dôvodu zabezpečenia kvality a 

porovnateľnosti údajov sa kládol veľký dôraz na štandardizáciu meraní, dobrú prípravu 

personálu a spoluprácu s referenčnými centrami (Helsinki, Rím, Oslo) (1). Sumarizácia 

údajov prebiehala prostredníctvom dotazníka, fyzikálneho vyšetrenia a analýzy vzoriek 

krvi. Dotazník obsahoval základné údaje ako je vek, pohlavie, socio-ekonomický stav 

respondentov, správanie v súvislosti so zdravím a otázky o zdravotnom stave. Čiastočne 

boli použité otázky z dotazníka EHIS (European Health Interview Survey) a pre 

zachovanie kontinuity a porovnateľnosti aj z dotazníka používaného v štúdiách v rámci 

CINDI programu (otázky o stravovaní a fyzickej aktivite). Fyzikálne vyšetrenie zahŕňalo 

vyšetrenie výšky, váhy, obvodu pása a meranie krvného tlaku. Vzorka krvi sa vyšetrovala 

na celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy a glukózu (1). Vyšetreným klientom 

v okrese Liptovský Mikuláš bol zaslaný list s uvedením vyšetrených hodnôt a stručným 

vyhodnotením. Výsledky boli vyhodnotené programom MS Excel.   

 

Výsledky 

 V súbore opýtaných klientov (n=55) boli lekárom zistené vybrané ochorenia u  40 

% klientov, najmä hypertenzia (24 %) a hypercholesterolémia (22 %). Až 60 % opýtaných 

klientov nemá zistenú lekárom jednu z vybraných diagnóz (tab.č.1).    

 

Tab.č.1.  Lekárom zistené vybrané ochorenia v súbore klientov (n=55)  

Ochorenie abs. % 

Infarkt myokardu 0 0 

Ischemická choroba srdca 1 2 

Vysoký krvný tlak 13 24 

Vysoký cholesterol 12 22 

Mozgová príhoda 0 0 

Cukrovka 1 2 

Žiadne 33 60 

 

 Posledné merania tlaku krvi, hodnoty celkového cholesterolu a glukózy v krvi boli 

u opýtaných klientov vykonávané prevažne v posledných 12-tich mesiacoch a približne    

¼-ne opýtaných respondentov povedal zdravotnícky pracovník, že majú zvýšenú hodnotu 

tlaku krvi a celkového cholesterolu v krvi. 

 Fajčenie cigariet (denne a príležitostne) uviedlo 31 % opýtaných. Vôbec nefajčilo 

69 % opýtaných.   

V zamestnaní pociťuje stres až ½ opýtaných klientov (51 %), nepociťuje stres 27 % 

a na otázku neodpovedalo 22 % opýtaných klientov. V súkromí pociťuje stres 18 % 

opýtaných klientov a nepociťuje stres viac ako polovica opýtaných klientov (64 %). Na 

otázku neodpovedalo 18 % opýtaných klientov (tab.č.2).  
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Tab.č.2.  Pociťovanie stresu v zamestnaní a súkromí v súbore klientov (n=55) 

Odpoveď 
V zamestnaní V súkromí 

abs. % abs. % 

Veľmi často 3 5 1 2 

Pomerne často, zvládam ho len 

s problémami 
2 4 1 2 

Pomerne často, ale zvládam ho 23 42 8 14 

Iba zriedkavo 14 25 29 53 

Nepociťujem stres 1 2 6 11 

Neodpovedalo 12 22 10 18 

 

Ako je uvedené v tabuľke č. 3, ryby a morské živočíchy konzumuje v požadovanej 

frekvencii len ¼ opýtaných klientov (26 %) a nekonzumujú až ¾ opýtaných klientov      

(74 %). Čerstvú zeleninu 4x týždenne a viac konzumuje 31 % opýtaných klientov           

(t.j. každý tretí). Nedostatočne čerstvú zeleninu nekonzumuje viac ako polovica opýtaných 

klientov (69 %). Podobne bola zistená aj konzumácia celozrnného pečiva, t.j. 4x týždenne 

a viac ho konzumuje 29 % opýtaných a nedostatočne ho konzumuje 71 % opýtaných 

klientov. Čerstvé ovocie 4x týždenne a viac konzumuje polovica opýtaných klientov       

(51 %).  

   

Tab.č.3.  Frekvencia konzumácie vybraných druhov potravín v súbore klientov (n=55) 

Frekvencia 
4x týždenne a 

viac 
1-3x týždenne 1-3x mesačne 

Menej často 

alebo vôbec nie 

Druh abs. % abs. % abs. % abs. % 

Ryby a morské 

živočíchy 
1 2 13 24 25 45 16 29 

Čerstvá zelenina 

(zeleninové 

šaláty) 

17 31 22 40 10 18 6 11 

Čerstvé ovocie 28 51 24 43,6 2 3,6 1 1,8 

Celozrnné pečivo 16 29 22 40 6 11 11 20 

 

Vyhodnotenie biochemických vyšetrení krvi a tlaku krvi v súbore klientov 

 

Celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, TG a glukóza 

 Požadovanú hladinu celkového cholesterolu v krvi (< 5,0 mmol/l) malo 57 % 

vyšetrených klientov. Hraničnú (5,0-6,49 mmol/l) a rizikovú (> 6,5 mmol/l) hodnotu 

celkového cholesterolu malo spolu 43 % vyšetrených klientov. Zvýšené hodnoty 

celkového cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených klientov boli zistené vo väčšej miere 

v skupine mužov (tab.č.4).     

 Optimálnu hodnotu HDL cholesterolu v krvi v skupine vyšetrených mužov           

(> 1,2 mmol/l) malo 32 % klientov, v skupine vyšetrených žien (> 1,4 mmol/l) 37,5 % 

klientiek. Nízku hodnotu HDL cholesterolu (muži < 1,2 mmol/l; ženy < 1,4 mmol/l) malo 

68 % mužov a 62,5 % žien (tab.č.5).     

 V súbore klientov sme numericky podľa Friedewalda vypočítali hodnotu LDL 

cholesterolu. Optimálnu hodnotu LDL cholesterolu v krvi (< 2,5 mmol/l) malo 24,5 % 

vyšetrených klientov. Blízku optimálnej (t.j. 2,5 – 3,5 mmol/l) malo 49 % klientov, 

hranične zvýšenú (t.j. > 3,5 – 4,0 mmol/l) a vysokú (4,0 – 5,0 mmol/l) hodnotu LDL 

cholesterolu v krvi malo spolu 26,5 % klientov (tab.č.6).  
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 Normálnu hodnotu TG v krvi (< 1,9 mmol/l) malo 72 % vyšetrených klientov. 

Hranične zvýšené (1,9 – 2,29 mmol/l) a rizikové hodnoty TG (> 2,3 mmol/l) malo spolu 28 

% vyšetrených klientov (tab.č.7).  

 Normálnu hodnotu glukózy v krvi (≤ 5,59 mmol/l) malo 67 % vyšetrených 

klientov. Hraničnú hodnotu (5,6 – 6,09 mmol/l) malo 23 % a rizikovú hodnotu glukózy (≥ 

6,1 mmol/l) malo spolu 10 % vyšetrených klientov (tab.č.8).  

 

Tab.č.4.  Hodnoty celkového cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=51) 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Norma < 5,0 Hraničná 5,0-6,49 Riziková > 6,5 

abs. % abs. % abs. % 

Muži 

(n=19) 
9 47 6 32 4 21 

Ženy 

(n=32) 
20 62,5 10 31,25 2 6,25 

Spolu 

(n=51) 
29 57 16 31 6 12 

 

Tab.č.5.  Hodnoty HDL cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených mužov a žien (n=51) 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Menej ako 1,2 Viac ako 1,2 

abs. % abs. % 

Muži 

(n=19) 
13 68 6 32 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Menej ako 1,4 Viac ako 1,4 

abs. % abs. % 

Ženy 

(n=32) 
20 62,5 12 37,5 

 

Tab.č.6.  Hodnoty LDL cholesterolu v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=49) 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Optimálna 

 < 2,5 

Blízka 

optimálnej 

2,5-3,5 

Hranične 

zvýšená 

> 3,5-4,0 

Vysoká  

> 4,0-5,0 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

Muži 

(n=18) 
3 17 9 50 2 11 4 22 

Ženy 

(n=31) 
9 29 15 48 3 10 4 13 

Spolu 

(n=49) 
12 24,5 24 49 5 10 8 16,5 

 

 

Tab.č.7.  Hodnoty TG v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=51) 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Norma < 1,9 Hraničná 1,9 – 2,29 Riziková > 2,3 

abs. % abs. % abs. % 

Muži 

(n=19) 
12 63 4 21 3 16 

Ženy 

(n=32) 
25 78 5 16 2 6 

Spolu 

(n=51) 
37 72 9 18 5 10 
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Tab.č.8.  Hodnoty glukózy v krvi v súbore vyšetrených klientov (n=51) 

Hodnoty 

(mmol/l) 

Norma ≤ 5,59 Hraničná 5,6-6,09 Riziková ≥ 6,1 

abs. % abs. % abs. % 

Muži 

(n=19) 
11 58 6 32 2 10 

Ženy 

(n=32) 
23 72 6 19 3 9 

Spolu 

(n=51) 
34 67 12 23 5 10 

 

Aterogénny index (AI) (CHOL/HDL) 

 Normálnu hodnotu AI v skupine mužov (≤ 4) malo 37 % klientov a v skupine žien 

(≤ 3,5) 50 % klientiek. Rizikovú hodnotu AI v skupine mužov (> 4) malo 63 % klientov 

a v skupine žien (>  3,5) 50 % klientiek.   

 

Krvný tlak  

 Normálny a vyšší normálny systolický krvný tlak (sTK) (t.j. 120 – 139 mmHg) 

malo 51 % vyšetrených klientov. Vysoký sTK (t.j. > 140 – 179 mmHg) malo spolu 10 % 

vyšetrených klientov.  Optimálne hodnoty sTK (< 120 mmHg) malo 39 % vyšetrených 

klientov.   

 Normálny a vyšší normálny diastolický krvný tlak (dTK) (t.j. 80 – 89 mmHg) malo 

36,5 % vyšetrených klientov. Vysoký dTK (t.j. 90 – 109 mmHg) malo spolu 19,5 % 

vyšetrených klientov.  Optimálne hodnoty dTK (< 80 mmHg) malo 44 % vyšetrených 

klientov (tab. č. 9).  

 

Tab.č.9.  Hodnoty systolického a diastolického TK v súbore vyšetrených klientov (n=52) 

TK 

systolický 

(mmHg) 

Muži (n=20) Ženy (n=32) Spolu (n=52) 

abs. % abs. % abs. % 

< 120 3 15 17 53 20 39 

120 – 129 5 25 11 34 16 30 

130 – 139 8 40 3 9 11 21 

140 – 159 2 10 1 4 3 6 

160 – 179 2 10 0 0 2 4 

TK 

diastolický 

(mmHg) 

Muži (n=20) Ženy (n=32) Spolu (n=52) 

abs. % abs. % abs. % 

< 80 6 30 17 53 23 44 

80 – 84 7 35 4 12 11 21 

85 – 89 2 10 6 19 8 15,5 

90 – 99 3 15 5 16 8 15,5 

100 – 109 2 10 0 0 2 4 

 

Diskusia 

 Poradne zdravia sú určené pre ľudí, ktorí chcú poznať svoje rizikové a ochranné 

faktory a znižovať svoje zdravotné riziko úpravou spôsobu života, bez použitia liekov ako 

aj ľudí, ktorým rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení už zistil lekár a ich stav si 

vyžaduje úpravu spôsobu života (4). Činnosť RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z. z. ako orgánu verejného zdravotníctva s pôsobnosťou 

pre územie okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok (8). Pracovníci Poradne zdravia 

RÚVZ sa podieľajú na zvyšovaní zdravotného uvedomenia obyvateľov regiónu Liptov v 
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oblasti kľúčových determinantov zdravia ako je výživa, fyzická aktivita, tabak a alkohol 

prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva v rámci individuálnych a 

skupinových intervencií. Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania a 

stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických 

neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácií zrozumiteľnou formou o 

zásadách správneho spôsobu života a motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní 

najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam. Poradenstvo v rámci 

špecializovaných poradní uvedeného RÚVZ je zamerané na úpravu spôsobu života v troch 

najvýznamnejších rizikových faktoroch – nesprávna výživa, fyzická inaktivita a fajčenie. 

 

Záver 

Výsledky projektu v okrese Liptovský Mikuláš nabádajú k potrebe širokého záberu 

prevencie a vykonávania najmä skríningových vyšetrení v danej populácii, ako aj k 

zvýšenému úsiliu v oblasti nefarmakologického ovplyvňovania rizikových faktorov 

vyplývajúcich zo spôsobu života. 

 

Literatúra 

1. Národný manuál k projektu EHES v Slovenskej republike. Banská Bystrica: RÚVZ, 

2011. 

2. Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. WHO: Prevention of Cardiovascular Disease: guidelines for assessment and 

management of total cardiovascular risk. Geneva, Switzerland: World Health 

Organization, 2007. ISBN 978 92 4 154717 8. 

4. Gerová, Z. a kol. 2010. Poradne zdravia v Slovenskej republike. In. Kamenský, G., 

Pella, D. 2010. Zdravý životný štýl. Cesta k prevencii ochorení srdca a ciev. Bratislava: 

AV, 2010. s. 121-123. ISBN 978-80-88880-88-2. 

5. Avdičová, M. a kol. 2010. Postupy v oblasti podpory zdravia I. Bratislava: ÚVZ SR, 

2010. s. 8-10. ISBN 978-80-7159-189-4. 

6. Rovný, I. 2010. Verejné zdravotníctvo včera, dnes a zajtra. Bratislava: ÚVZ SR, 2010. 

s. 116-132. ISBN 978-80-7159-206-8.  

7. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: 

executive summary. European Heart Journal 2007; 28:2375-2414. Cardiol 

2008;17(Suppl.3): 2S-36S. 

8. Jakušová, V. 2010. Základy zdravotníckeho manažmentu. 1. vyd. Martin: Osveta, 

2010. s. 70-71. ISBN 978-80-8063-347-9. 

  



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

305 
 

ÚROVEŇ  VEDOMOSTÍ  A POSTOJE  NEZDRAVOTNÍCKYCH  

PRACOVNÍKOV REGIÓNU  LIPTOVA   K  VEREJNO-ZDRAVOTNÍCKEJ  

PROBLEMATIKE  VÝSKYTU  MALÍGNEHO MELANÓMU 

   

M. Švandová1, V. Jakušová2 

1Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
2Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine 

 

Abstrakt 

Úvod: Expozícia slnečnému žiareniu a návšteva solárií v súčasnosti narastá, čoho 

dôsledkom je dlhoročne stúpajúci trend výskytu malígneho melanómu v populácii. 

 Materiál a metodika: U 188 nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptova bol 

v II. polroku 2010 realizovaný anonymný dotazníkový prieskum zameraný na zistenie 

vedomostnej úrovne a ich postojov v oblasti prevencie výskytu malígneho melanómu. 

Z celkového súboru 188 bolo 96 (51 %) zamestnancov dvoch firiem elektrotechnického 

priemyslu a 92 (49  %) klientov Poradne zdravia.  

 Výsledky: V súbore sme zistili celkovú priemernú úspešnosť odpovedí  80,25 %. 

Klienti Poradne zdravia RÚVZ v Liptovskom Mikuláši (84,1 %) dosiahli vyššiu úroveň 

vedomostí (p<0,05) ako zamestnanci dvoch firiem elektrotechnického priemyslu (76,4 %). 

V informatívnych otázkach bola zistená nízka (5,3 %) návštevnosť solárií, pričom svoj 

fototyp kože poznalo 44,1 % opýtaných. Používaním ochranných krémov sa chránilo     

74,5 % opýtaných s ochranným faktorom 15-25, slnečné okuliare s UV filtrom používalo 

61,7 %, klobúky a ľahký odev nosilo 26,6 %. V detstve sa spálilo 32,5 % opýtaných.  

Záver: U nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptova sme zistili dostatočnú úroveň 

vedomostí z problematiky účinkov ultrafialového žiarenia na ľudský organizmus. 

Z pohľadu ochrany zdravia je dôležité nepodceňovať význam primárnej prevencie a dbať 

na mnohé preventívne opatrenia.  

 Kľúčové slová: Ultrafialové žiarenie, nezdravotnícki pracovníci, incidencia 

malígneho melanómu, prevencia. 

 

Úvod 

Úbytok stratosférickej ozónovej vrstvy v posledných desaťročiach má za následok 

zvýšený dopad slnečného ultrafialového (UV) žiarenia na povrch Zeme. Dôsledkom tohto 

pôsobenia je v populácii stúpajúci výskyt troch najčastejších zhubných nádorov kože: 

malígneho melanómu, skvamocelulárneho a bazocelulárneho karcinómu. Výskyt všetkých 

troch druhov nádorov kože vzrástol v posledných piatich rokoch, a to najmä u ľudí so 

svetlou pleťou. Podľa údajov z celosvetového projektu „GLOBOCAN“ bolo najviac 

zhubných melanómov zaregistrovaných v Austrálii, na Novom Zélande a v severských 

krajinách Dánsko a Nórsko. V nasledujúcich rokoch sa očakáva aj naďalej stúpajúci trend 

výskytu nádorových ochorení kože, čo predstavuje do budúcnosti významný 

verejnozdravotný problém (1).  

V Slovenskej republike (SR) je rakovina kože na druhom mieste spomedzi  

všetkých rakovinových ochorení u mužov i u žien. Zo štatistických údajov vyplýva, že 

v SR má incidencia malígneho melanómu a nemelanómových nádorov kože stúpajúcu 

tendenciu približne rovnako u mužov aj u žien. V rokoch 2001 - 2005 bol výskyt 

nemelanómových nádorov kože 4 427 prípadov, z toho 2 156 mužov a 2 271 žien. Malígny 

melanóm bol zaznamenaný v 619 prípadoch, u 281 mužov a 338 žien (Obr. 1-2).  V 

porovnaní so štatistickými údajmi minulých rokov ide jednoznačne o nárast výskytu 

rakoviny kože  (2, 3, 11).  
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Obr. 1   Trend incidencie malígneho melanómu v SR za roky 1994 – 2006 (3) 

 

 
 

Obr. 2  Trend incidencie iných zhubných nádorov kože v SR za roky 1994 – 2006 (3) 

 

Intenzita a čas pôsobenia slnečného žiarenia počas života sú najdôležitejšie faktory 

rizika vzniku rakoviny kože. Preto sa zhubné nádory kože najfrekventovanejšie vyskytujú 

na častiach tela dlhodobo najviac vystavených slnku. Ich incidencia je vyššia u ľudí 

zdržujúcich sa väčšinu času vonku v porovnaní s ľuďmi pracujúcimi v obydliach. 

Nadmerný pobyt na slnku v detstve je obzvlášť škodlivý. Ľudia, ktorí mali v detstve pehy 

alebo sa pravidelne, či viackrát spálili, sú viac ohrození vznikom rakoviny kože v 

dospelosti. Nové štúdie preukazujú závislosť medzi používaním solárií a výskytom 

malígneho melanómu, bazocelulárneho karcinómu kože a spinaliómu. Používanie solárií 

predovšetkým deťmi a mladými ľuďmi, zvyšuje riziko vzniku melanómu kože až o 75 %. 

V poslednom období vzrástlo používanie solárií medzi ľuďmi do 30 rokov a vedci 

zaznamenali paralelný nárast počtu mladých ľudí s rakovinou kože (4, 5, 6).  

 

Materiál a metodika 

Prieskum sme realizovali v II. polroku 2010 a zamerali sme sa na monitorovanie 

úrovne vedomostí a  postojov nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptova pri 

nadmernej expozícii UV žiareniu z hľadiska ochrany ich zdravia. Výber respondentov bol 

náhodný (náhodný viacstupňový výber). Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo celkom 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

307 
 

188 respondentov, z  toho bolo 96 (51 %) pracovníkov dvoch firiem elektrotechnického 

priemyslu (EP) a  92 (49 %) klientov Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ LM). Z celkového súboru 188 

respondentov v členení podľa veku sa ukázalo, že najviac respondentov - 97 (51,6 %) bolo 

v produktívnom veku 26-45 rokov. Priemerný vek respondentov predstavoval 44 rokov.  

Z hľadiska pohlavia bolo zo súboru 188 respondentov 120 (64 %) žien a 68 (36 %) 

mužov. Z počtu 96 pracovníkov dvoch firiem EP bolo 43 (45 %) mužov a 53 (55 %) žien. 

Zo súboru 92 klientov Poradne zdravia RÚVZ LM bolo 25 (27 %) mužov a 67 (73 %) 

žien. Z hľadiska najvyššie dosiahnutého vzdelania bolo zo súboru 188 respondentov 125 

(66,5 %) so stredoškolským vzdelaním, vysokoškolské vzdelanie uviedlo 59 (31,4 %) a 4 

(2,1 %)  respondenti mali základné vzdelanie (Tab. 1).  

 

Tab. 1   Členenie celkového súboru respondentov podľa vzdelania a pohlavia 

 

Vzdelanie Základné Stredoškolské Vysokoškolské 

Pohlavie N % N % N % 

Muži (N=68) 1 1,5 29 42,6 38 55,9 

Ženy (N=120) 3 2,5 96 80,0 21 17,5 

Celkom (N=188) 4 2,1 125 66,5 59 31,4 

 

Použili sme metódu neštandardizovaného dotazníka, ktorý bol anonymný a 

dobrovoľný. Respondentom bol osobne predložený dotazník v  písomnej forme 

s  oboznámením o postupe pri jeho vyplňovaní. V úvodnej časti dotazníka mali respondenti 

vyplniť aj socio - demografické charakteristiky. Dotazník mal 8 otázok, z  toho 3 

vedomostné a 5 informatívnych otázok zameraných na UV žiarenie a spôsoby ochrany 

pred jeho negatívnymi účinkami na ľudský organizmus. Na  vedomostné otázky (č. 1-3) 

boli 3 možnosti odpovede (a, b, c) s označením len 1 správnej odpovede. V informatívnych 

otázkach (č. 4-8) bolo viac možností odpovede (a, b, c, d, e) a nezdravotnícki pracovníci 

mali označiť  len 1 odpoveď, s ktorou najviac súhlasili. V regióne Liptova sme dosiahli 

celkovú priemernú návratnosť dotazníkov u nezdravotníckych pracovníkov 100 %. 

Získané údaje boli spracované tabuľkovým editorom Microsoft Excel 2007. Na zistenie 

štatistickej významnosti rozdielov medzi hodnotenými súbormi sme použili štatistický test 

ANOVA na hladinách významnosti (0,05; 0,01; 0,001), pričom za štatisticky významnú 

bola považovaná hodnota p< 0,05.  

 

Výsledky 

Vedomostné otázky dotazníka boli zamerané na zisťovanie vedomostí 

nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptova o vplyve nadmernej expozície UV žiarenia 

na ľudský organizmus, o účinku ochranného faktora (OF) opaľovacieho krému a o ich 

správaní pri ochrane pred nadmernou expozíciou slnečnému UV žiareniu. Celková 

priemerná úspešnosť vo vedomostnej časti dotazníka u 188 respondentov bola 80,25 %, čo 

zodpovedá počtu 151 správnych odpovedí.  

U klientov Poradne zdravia RÚVZ LM sme zaznamenali 84,1 % - tnú úroveň 

vedomostí a u zamestnancov dvoch firiem EP bola vedomostná úroveň 76,4 %.  

Vzájomným porovnaním sme zistili, že klienti Poradne zdravia RÚVZ LM dosiahli vyššiu 

úroveň vedomostí (p<0,05) ako zamestnanci dvoch firiem EP (Tab. 2). 
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Tab. 2   Úroveň vedomostí nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptova  

 

Respondenti  regiónu Liptov Priemerná úspešnosť odpovedí (%) Poradie 

Zamestnanci  firmy 76,40 2. 

Klienti Poradne zdravia RÚVZ LM 84,10 1. 

Celková priemerná úspešnosť 80,25 - 

 

 

Informatívne otázky dotazníka boli zamerané na zistenie počtu nezdravotníckych 

pracovníkov využívajúcich soláriá a s tým súvisiaca znalosť o  ich fototype kože. Pýtali 

sme sa nezdravotníckych pracovníkov i na používanie ochranných prostriedkov pred 

negatívnymi účinkami UV žiarenia a na spálenie pokožky v detstve, v puberte alebo v 

dospelosti. Ako vyplýva z tab. 3 v celkovom súbore 188 nezdravotníckych pracovníkov 10 

(8,3 %) pravidelne navštevovali soláriá, 26 (13,8 %) len občas a soláriá nenavštevovalo 

152 (80,9 %). V členení podľa veku, pohlavia a vzdelania zdravotníckych pracovníkov 

sme zistili, že soláriá najviac navštevovali ženy vo veku od 18-45 rokov so stredoškolským 

vzdelaním. Z počtu 96 zamestnancov dvoch firiem EP sa ukázalo, že 2 (2,1 %)  pravidelne 

navštevovali soláriá, 18 (18,7 %) navštevovalo soláriá len občas a soláriá nenavštevovalo 

76 (79,2 %) zamestnancov. Z počtu 92 klientov Poradne zdravia RÚVZ LM 8 (8,7 %)  

pravidelne navštevovalo soláriá, 8 (8,7 %) len občas a soláriá nenavštevovali 76 (82,6 %).   

       

Tab. 3   Postoje nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptova k vlastnému zdraviu  

             v oblasti prevencie malígneho melanómu 
 

Odpovede respondentov 

Celkom Zamestnanci 

firiem EP 

Klienti Poradne 

zdravia RÚVZ LM 

N  % N % N  % 

Návšteva solárií: pravidelne 10 5,3 2 2,1 8 8,7 

Návšteva solárií: občas 26 13,8 18 18,7 8 8,7 

Nenavštevujem  soláriá 152 80,9 76 79,2 76 82,6 

Znalosť fototypu  kože 83 44,1 40 41,7 43 46,7 

Používanie ochranných prostriedkov,  z  toho: 

- opaľovací krém:      

OF číslo   1 -   4 3 1,6 3 3,1 0 0 

OF číslo   5 - 14  36 19,2 32 33,3 4 4,4 

OF číslo 15 - 25 58 30,9 32 33,3 26 28,3 

OF číslo 26 - 50  39 20,7 16 16,7 23 25,0 

OF číslo viac ako 50+  4 2,1 0 0 4 4,4 

- slnečné okuliare + UV filter 116 61,7 57 59,4 59 64,1 

- klobúk a ľahký odev 50 26,6 23 24,0 27 29,4 

Bez ochranných prostriedkov 33 17,6 10 10,4 23 25,0 
 

 

 Na otázku, či nezdravotnícki pracovníci poznajú svoj fototyp kože, zo súboru 188 

kladne odpovedalo 83 (44,1 %), 75 (39,9 %) nepoznali svoj fototyp kože a 30 (16,0 %) 

nevedeli odpovedať z  dôvodu neznalosti uvedeného pojmu. U 96 zamestnancov firiem EP 

sme zistili, že 40 (41,7 %) poznali svoj fototyp kože, 40 (41,7 %) odpovedali záporne a 16 

(16,6 %) nevedeli odpovedať z  dôvodu neznalosti uvedeného pojmu.  Z počtu 92 klientov 

Poradne zdravia RÚVZ LM poznalo svoj fototyp kože 43 (46,7 %), 35 (38,1 %) ho 
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nevedeli a 14 (15,2 %) nevedeli odpovedať, lebo nepoznali pojem „fototyp kože“. Pri 

zisťovaní spôsobov ochrany zdravia nezdravotníckych pracovníkov pred negatívnymi 

účinkami UV žiarenia sa ukázalo, že 140 (74,5 %) používalo opaľovacie krémy s OF 

(najčastejšie OF číslo 15 – 25),  súčasne 116 (61,7 %) nosilo slnečné okuliare s UV filtrom 

a 50 (26,6 %) malo aj klobúk s ľahkým odevom. Ochranné prostriedky nepoužívalo 33 

(17,6 %) nezdravotníckych pracovníkov. Pri zisťovaní spôsobov ochrany zdravia u 

zamestnancov firiem sa ukázalo, že z  počtu 96 až 83 (86,5 %) používalo ochranné krémy, 

súčasne 57 (59,4 %) malo slnečné okuliare s UV filtrom a 23 (24,0 %) nosili aj klobúk 

s ľahkým odevom. Bez ochranných prostriedkov bolo 10 (10,4 %) zamestnancov firiem. 

Z počtu 92 klientov poradne 57 (62,0 %) používalo ochranné krémy, súčasne 59 (64,1 %) 

klientov malo slnečné okuliare s UV filtrom a 27 (29,4 %) nosili aj klobúk a ľahký odev. 

Nechránilo sa 23 (25,0 %) klientov poradne (Tab. 3).  

Z  pohľadu zastúpenia žien a  mužov sa ženy chránili viac používaním ochranných 

krémov a nosením slnečných okuliarov s UV filtrom, muži používaním klobúkov a 

ochranných odevov.   

 

Tab. 4   Vyhodnotenie odpovede nezdravotníckych pracovníkov na otázku o spálení 

             ich pokožky  v detstve,  v puberte alebo v dospelosti 

 

Spálenie pokožky – odpovede 

nezdravotníckych pracovníkov 

Celkom 
Zamestnanci 

firiem EP 

Klienti Poradne 

zdravia RÚVZ LM 

N % N % N % 

v detstve 61 32,5 22 22,9 39 42,4 

v puberte 40 21,3 24 25,0 16 17,4 

v dospelosti 39 20,7 21 21,9 18 19,6 

nedošlo k spáleniu pokožky 48 25,5 29 30,2 19 20,7 

 

Vyhodnotenie otázky o spálení pokožky nezdravotníckych pracovníkov v detstve, 

v puberte alebo v dospelosti ukázalo, že zo súboru 188 opýtaných 61 (32,5 %) uviedlo 

spálenie pokožky v detstve, 40 (21,3 %) v puberte, 39 (20,7 %) v dospelosti a 48 (25,5 %) 

nezdravotníckych pracovníkov nemalo spálenú pokožku. U 96 zamestnancov firiem EP 

sme zistili, že 22 (22,9 %) malo spálenie pokožky v detstve, 24 (25,0 %) v puberte, 21 

(21,9 %) v dospelosti a 29 (30,2 %) zamestnancov označilo, že nedošlo k spáleniu ich 

pokožky. Z počtu 92 klientov Poradne zdravia RÚVZ LM 39 (42,4 %) uviedlo spálenie 

pokožky v detstve, 16 (17,4 %) v puberte, 18 (19,6 %) v dospelosti a 19 (20,7 %) klientov 

označilo, že nedošlo k spáleniu ich pokožky (Tab. 4).  

 

Diskusia 

  Najčastejšou príčinou vzniku zhubných nádorov kože je pôsobenie UV žiarenia, 

preto účinná ochrana pred UV žiarením zohráva kľúčovú úlohu v prevencii ich vzniku (7, 

8). Z tohto dôvodu sme zamerali náš dotazníkový prieskum na verejnozdravotnícku 

problematiku UV žiarenia a  výskytu malígneho melanómu. Záujem nezdravotníckych 

pracovníkov regiónu Liptova o  prieskum bol vysoký, o  čom svedčí aj návratnosť 

dotazníkov. Analýzou vedomostnej úrovne nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptova 

o vplyve nadmernej expozície UV žiarenia na ľudský organizmus, o ich správaní pri 

ochrane zdravia, ako aj o  účinku ochranného faktora opaľovacieho krému sa zistila u 

klientov Poradne zdravia RÚVZ LM vyššia vedomostná úroveň ako u zamestnancov 

dvoch firiem EP. Uvedené zistenie veľmi úzko súvisí so záujmom klientov poradne 

aktívne sa starať o vlastné zdravie, čoho dôkazom je aj ich aktívny prístup k vyhľadávaniu 

preventívnych aktivít. Nezdravotnícki pracovníci preukázali najviac vedomostí o ochrane 
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zdravia pred negatívnymi účinkami UV žiarenia. Uvedené zistenie hodnotíme pozitívne, 

nakoľko sa jedná o  základné vedomosti v  problematike negatívnych účinkov UV žiarenia 

na ľudský organizmus, ktoré sú v SR prostredníctvom masovokomunikačných 

prostriedkov každoročne (najmä v  letných mesiacoch) poskytované obyvateľstvu. 

Najnižšiu úroveň vedomostí u nezdravotníckych pracovníkov sme zaznamenali v otázke 

týkajúcej sa vplyvu nadmernej expozície UV žiarenia na ľudský organizmus (najmä u 

zamestnancov firiem EP). Je to pravdepodobne zapríčinené tým, že klienti poradne 

i zamestnanci firiem mali nezdravotnícke vzdelanie. Na dôležitosť edukácie obyvateľstva 

v problematike ochrany zdravia pred negatívnymi účinkami UV žiarenia poukazujú aj iné 

práce (10, 13, 14). Z hľadiska verejného zdravotníctva je povzbudivé zistenie, že 

u nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptova sa dosiahla celková priemerná úspešnosť 

viac ako 50 %.  Predpokladáme, že dosiahnutá úroveň vedomosti nezdravotníckych 

pracovníkov súvisí najmä s ich záujmom o problematiku UV žiarenia, ako s ich 

dosiahnutým vzdelaním.  

  U zamestnancov firiem EP a u klientov Poradne zdravia RÚVZ LM sme zistili 

veľmi nízku návštevnosť solárií, čo je povzbudivé, nakoľko v roku 2009 Medzinárodná 

organizácia pre výskum rakoviny (International Agency for Research on Cancer - IARC) 

zaradila soláriá do I. skupiny ľudských karcinogénov založeného na dátach nárastu rizika 

melanómu kože a oka. V budúcnosti preto treba zabezpečiť účinnejšiu legislatívnu 

reguláciu užívania a prevádzkovania solárií v jednotlivých krajinách a na Slovensku. IARC 

prikročila k preradeniu solárií do I. kategórie na základe výskumu, výsledkom ktorého je 

zistenie, že ľudia ktorí začali pravidelne navštevovať soláriá pred 30. rokom života sú 

vystavení až o 75 % vyššiemu riziku vzniku malígneho melanómu kože (4, 9). Z dôvodu 

bezpečného pobytu na slnku je potrebné poznať aj svoj fototyp kože, t.j. reakciu pokožky 

na UV žiarenie. Z neho je potrebné odvodiť optimálnu dĺžku času, ktorý na slnku strávime 

bez spálenia kože (5). Ukázalo sa, že viac poznali svoj fototyp kože klienti Poradne zdravia 

RÚVZ LM ako zamestnanci firiem EP. Alarmujúce je naše zistenie, že viac ako 50 % 

nezdravotníckych pracovníkov nepoznalo svoj fototyp kože alebo nevedeli, čo je fototyp 

kože. V tejto oblasti je preto potrebné ich edukovať. Pri používaní ochranných 

prostriedkov pred negatívnymi účinkami UV žiarenia sme zistili, že nadpolovičná väčšina 

nezdravotníckych pracovníkov používala opaľovacie krémy s  OF v kombinácií so 

slnečnými okuliarmi s  UV filtrom, s klobúkom a s ľahkým odevom. Pri ich používaní je 

nevyhnutné riadiť sa typom pokožky, zemepisnou šírkou a nadmorskou výškou, v ktorej sa 

nachádzame, treba rešpektovať odraz od vodnej hladiny, snehu, ľadu, piesku a brať do 

úvahy prienik UV lúčov aj pod vodnú hladinu a podľa toho vybrať správne číslo OF 

(8,10). Nezdravotnícki pracovníci používali najmä krémy s OF číslo 15-25. Klienti 

Poradne zdravia RÚVZ LM sa v porovnaní so zamestnancami firiem EP chránili vyššími 

OF opaľovacích krémov. Je potrebné oboznámiť nezdravotníckych pracovníkov o 

dôležitosti použitia vyšších OF opaľovacích krémov (napr. 50+, 60+), ako aj o množstve a 

spôsoboch natierania. Zaujímavé bolo zistenie, že klienti poradne mali pokožku v detstve 

viac spálenú ako zamestnanci firiem. Aj napriek používaniu ochranných opaľovacích 

prípravkov, by sa mal každý človek vyvarovať priamemu slneniu, najmä v časovom 

období od 11-14 hod. Koža má pamäť. Chrániť by sa mali najmä deti. Polovicu 

kumulatívnej dávky UV žiarenia prijmeme do 20. roku života. UV expozícia v detstve 

zvyšuje počet pigmentových znamienok, tým aj riziko vzniku malígneho melanómu (8).  

  V budúcnosti sa predpokladá nárast výskytu malígneho melanómu kože 

v populácii. Preto je dôležité informovať obyvateľov SR o výskyte malígneho melanómu, 

príčinách jeho vzniku, včasnej diagnostike a liečbe. Nevyhnutná je prevencia a to formou 

edukácie, preventívnych programov a projektov zdravotnej výchovy obyvateľstva 

v zmysle zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (7, 12).    
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Záver 

 Verejnozdravotnícka problematika výskytu malígneho melanómu si vyžaduje edukovať 

laickú verejnosť, so zameraním sa na rizikové skupiny detí a mládeže. Naše zistenia 

ukázali nadpriemernú úroveň vedomostí nezdravotníckych pracovníkov regiónu Liptov. 

Vzhľadom na klimatické zmeny, globálne otepľovanie, úbytok stratosférickej ozónovej 

vrstvy v posledných desaťročiach, ako aj zvýšenie používania solárií mladými ľuďmi, je 

potrebné edukovať nezdravotníckych pracovníkov o vplyve nadmernej expozície UV 

žiarenia na ľudský organizmus, ako aj o množstve, o spôsoboch natierania a o dôležitosti 

používania vyšších ochranných faktorov opaľovacích krémov.  
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VALIDÁCIA NOVÉHO DOTAZNÍKA CD-QOL 

 

V. Švihrová, M. Jančiová 

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine 

 

Abstrakt 

Úvod: Celiakia je chronické, metabolické ochorenie, spôsobujúce poškodenie 

sliznice tenkého čreva. Prevalencia ochorenia v populácii má narastajúci trend. Liečba 

spočíva v doživotnom vylúčení lepku zo stravy. Ochorenie môže ovplyvňovať kvalitu 

života pacientov. 

Materiál a metódy: Validácia nového dotazníka vychádzala z prekladu originálneho 

amerického dotazníka CD-QOL, pozostávajúceho z 20 otázok a 4 domén. Na zistenie 

vnútornej konzistencie preloženého dotazníka CD-QOL sme použili Cronbachov alfa 

koeficient. Na hodnotenie opakovateľnosti Pearsonov korelačný koeficient.  

Výsledky: Výsledky preukázali vysokú úroveň vnútornej konzistencie, hodnota 

Cronbachovej alfy 0,9. Pearsonov koeficient korelácie v test-reteste preukázal vysokú 

mieru zhody medzi hodnotami v jednotlivých doménach dotazníka. 

Záver: Nový dotazník CD-QOL je špecifický pre pacientov s celiakiou. Môže byť 

využitý ako vhodný diagnostický nástroj. Zároveň môže odhaliť, ktoré ťažkosti najviac 

ovplyvňujú kvalitu života pacienta a následne prijať cielené opatrenia na jej zlepšenie.   

 

 

Úvod 

V súčasnosti môžeme pozorovať neustály stúpajúci trend prevalencie potravinových 

intolerancií a potravinových alergií. Rozdiel medzi týmito ochoreniami spočíva najmä 

v odlišných mechanizmoch ich vzniku.  

Potravinová intolerancia (neznášanlivosť, averzia, precitlivenosť) sa charakterizuje ako 

ľubovoľná fyziologická negatívna reakcia organizmu na konzumáciu potravín, ktorá nie je 

založená na imunologickom podklade (5). Ich výskyt je omnoho väčší ako potravinových 

alergií a sťažnosti na problémy s neznášanlivosťou stravy u gastroenterologických 

pacientov sú veľmi časté. Do tejto kategórie patria okrem iných aj laktózová intolerancia a 

celiakia alebo tiež gluténová intolerancia (2,7). Celiakia je ochorenie, ktorému sa v 

súčasnej dobe prikladá čoraz väčší význam z dôvodu jej narastajúcej prevalencie, ako aj 

z dôvodu ovplyvnenia kvality života pacientov. Ide o ochorenie ktoré je chronické 

a celoživotné. V neliečenej forme môže svojimi komplikáciami ohroziť pacientov na 

živote (3). 

Cieľom našej práce bola validácia originálneho anglického dotazníka CD-QOL 

(Coeliac disease quality of life survey), špecifického na hodnotenie kvality života  

pacientov s celiakiou, do slovenského jazyka. 

 

Materiál a metódy 

Originálny dotazník bol vytvorený a validovaný v Spojených štátoch amerických (1). 

V uvedenom dotazníku z otázok všeobecných dotazníkov zaoberajúcich sa kvalitou života 

pacientov bol vybraný súbor otázok najvhodnejších na hodnotenie kvality života 

celiatikov. Vlastný dotazník pozostáva z 20 tvrdení. Pacienti si vyberajú jednu z piatich 

možností, opisujúcu do akej miery sa s daným výrokom stotožňujú, prípadne čo najlepšie 

vystihuje ich pocity, ktoré prežívali za posledný mesiac. Otázky sú rozdelené do štyroch 

domén, zameraných na: obmedzenia vyplývajúce z každodenného života, dysfóriu (pocity 
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úzkosti, nepokoja či hnevu), obavy o zdravie a nedostatočné možnosti v oblasti liečby. 

Piata doména dotazníka hodnotí celkovú kvalitu života (tab.1). 

Na zistenie vnútornej konzistencie preloženého dotazníka CD-QOL sme použili 

Cronbachov alfa koeficient. Na hodnotenie opakovateľnosti sme použili Pearsonov 

korelačný koeficient. Výsledky sme spracovali v štatistickom programe SPSS 11.0. 

 

Výsledky 

Nezávisle na sebe sme vykonali dva preklady dotazníka z anglického jazyka do 

slovenského jazyka. Z nich sme vybrali najvhodnejšiu verziu jednotlivých otázok, ktorá 

predstavovala najlepší ekvivalent k pôvodnej anglickej verzii. Takto preložený 

a sumarizovaný dotazník v slovenskom jazyku sme opäť preložili do anglického jazyka. 

Autor dotazníka bol požiadaný o kontrolu spätného prekladu a súhlas s jeho použitím. 

 

Tab. č. 1: Štruktúra dotazníka CD-QOL 

 

skratka doména počet otázok 

QOL_lim obmedzenia 9 

QOL_dys pocity obavy, úzkosti 4 

QOL_heal obavy o zdravie 5 

QOL_it nedostatočné možnosti liečby 2 

QOL_ove celková kvalita spolu 20 

 

 

V priebehu mesiaca február 2012 sme dotazník predložili piatim pacientom 

s celiakiou na overenie jeho zrozumiteľnosti. Cieľom bolo odstránenie prípadných 

nezrozumiteľných spojení tak, aby dotazník bol ľahký na vypĺňanie pre všetkých 

respondentov. Následne sme vykonali analýzu vnútornej konzistencie pomocou 

Cronbachovej alfy. Metóda hodnotí škálu odpovedí prostredníctvom skúmania korelácií 

medzi jednotlivými položkami vo vzťahu k ich variabilite. Vo všeobecnosti platí, že 

hodnoty Cronbachovej alfy 0,7 a viac vyjadrujú dostatočnú vnútornú konzistenciu škály. 

Hodnota koeficientu dosiahla 0,9, čo predstavuje vysokú úroveň vnútornej konzistencie 

dotazníka. 

Počas nasledujúcich dvoch mesiacov (marec – apríl 2012) sme dotazník poskytli 20 

pacientom. Tí ho opakovane vyplnili s dvojtýždňovým časovým odstupom na overenie 

vnútornej konzistencie dotazníka (test – retest).  Výsledky vyhodnotené prostredníctvom 

Pearsonovho koeficientu korelácie v jednotlivých doménach dotazníka CD-QOL sú 

uvedené v tabuľke číslo 2. Poukazujú na vysokú mieru zhody medzi hodnotami pre každú 

doménu (p<0,05). 

 

Tab. č. 2: Opakovateľnosť výsledkov prostredníctvom test-retest 

 

doména Pearsonov koeficient p 

QOL_lim 0,977 < 0,05 

QOL_dys 0,959 < 0,05 

QOL_heal 0,929 < 0,05 

QOL_it 0,840 < 0,05 

QOL_ove 0,979 < 0,05 

QOL_lim -  obmedzenia, QOL_dys -  dysfória, QOL_heal -  obavy o zdravie, QOL_it - 

nedostatočná liečba, QOL_ove – celkový stav 
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Diskusia 

 Celiakia je považovaná za metabolické ochorenie, pri ktorom dochádza 

k poškodeniu štruktúry sliznice tenkého čreva spôsobujúceho dysfunkciu jej buniek. Ide o 

permanentnú  intoleranciu na lepkové bielkoviny, pričom termická ani žiadna iná úprava 

zrna obilnín a z neho pripravených fragmentov nedokáže znížiť ich reaktivitu (4,5). 

Celiakálna choroba môže mať rôznu formu, ktorá sa prejavuje najrôznejšími príznakmi. 

Typický klinický obraz tohto ochorenia sa prejavuje len u 10% pacientov. Až 90% ostáva 

bez typických klinických prejavov.  

Vzhľadom na to, že celiakia je ochorením, ktoré nie je možné vyliečiť, keďže 

podstatou je vrodená a celoživotná neznášanlivosť lepku, jedinou možnosťou ako ochrániť 

zdravie pacientov a tým predísť komplikáciám celiakie je dodržiavať bezlepkovú diétu. Jej 

podstatou je úplne vylúčenie lepku zo stravy, čo je jediný spôsob ako zabrániť ďalšiemu 

poškodzovaniu sliznice čreva. U väčšiny pacientov dôjde k prvému zlepšeniu ich 

zdravotného stavu po dvoch týždňoch a výraznejšie úspechy sú u mladých ľudí po 

niekoľkých mesiacoch u starších pacientov až neskôr. Ku úplnej úprave zvyčajne dôjde 

približne po 2 – 3 rokoch. Následné kontrolné vyšetrenia ukazujú zlepšenie, prípadne 

úplný ústup príznakov zápalu črevnej sliznice.  
Význam vplyvu verejného zdravotníctva však stúpa aj v oblasti liečby týchto 

pacientov. Vzhľadom na to, že jedinou možnosťou liečby je dodržiavanie celoživotnej 

bezlepkovej diéty, je tu priestor na uľahčenie problémov pacientov vo forme dôsledného 

označovania potravín. Exaktné označenie všetkých zložiek danej potraviny, a to aj 

v stopových množstvách, môže dopomôcť k lepšej orientácii spotrebiteľov pri nákupe 

potravín. Významným je tiež označovanie potravín špeciálnym logom bezlepkových 

potravín, ktoré pacientom zaručujú bezpečné stravovanie.  

Vzhľadom na to, že ide o ochorenie, ktoré mení zaužívaný spôsob života pacienta        

v oblasti stravovania, u mnohých pacientov táto diagnóza môže spôsobovať obavy, pocity 

neistoty a strachu, ako si s novou situáciou poradiť. Všetky tieto problémy môžu mať 

vplyv na celkovú kvalitu života pacienta a môžu sa prejaviť vo všetkých sférach života. 

Z tohto dôvodu je nevyhnutné najmä novodiagnostikovaných pacientov upozorňovať napr. 

na existenciu celiatických združení a rôznych podporných skupín, ktoré týmto pacientom 

pomôžu prispôsobiť sa zmenám nastávajúcim v ich živote. Pacienti musia byť edukovaní 

o tom, ktoré potraviny konzumovať môžu a naopak, ktoré sú pri ich diagnóze zakázané 

(6,8). Rovnako je potrebné aby získali zručnosť v príprave a práci s bezlepkovými 

potravinami a pritom mohli konzumovať nutrične vyváženú a chutnú plnohodnotnú stravu. 

 

Záver 

V oblasti prevencie tohto ochorenia doposiaľ neboli zistené takmer nijaké 

možnosti. Činnosti verejného zdravotníctva sa preto môžu zamerať na zdravotnú výchovu 

najmä v oblasti informovania populácie o príznakoch ochorenia, diagnostike a liečbe. 

Vďaka tomu sa podarí včas diagnostikovať pacientov, aj so skrytou formou celiakie, a tým 

zamedziť progresii ochorenia až k jeho najzávažnejším komplikáciám. Nový špecifický 

dotazník CD-QOL môže byť vhodným diagnostickým nástrojom, ktorý kvantifikuje zmenu 

kvality života pacientov s celiakou. 
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Abstrakt 

Úvod: Druhým najčastejším onkologickým ochorením u žien vo veku 15 - 44 rokov je 

karcinóm krčka maternice. Analyzovaný súbor tvorilo 240 respondentiek, 120 prípadov 

žien s histopatologickým nálezom a 120 zdravých žien v kontrolnej skupine. Na 

identifikáciu a kvantifikáciu sa použili primárne somatické, funkčné, psycho-sociálne, 

socio-ekonomické parametre a histopatologické nálezy zo zdravotnej dokumentácie. 

Metodika a materiál: Získané údaje sa štatisticky spracovali v programe Excel a SPSS-

14, štatistická významnosť parametrov medzi rizikovou skupinou chorých žien 

a kontrolnou skupinou sa testovala chí-kvadrát a Fisherovým exaktným testom. 

Výsledky: Z výsledkov výskumu vyplýva, že negatívne riziko vzniku rakoviny krčka 

maternice ovplyvňuje aj spôsob stravovania, konzumácia alkoholu a fajčenie. 

Záver: Prioritou je stabilizovať vzťah k upevneniu postojov v populácii k vlastnému 

zdraviu v rovine intervencie podpory zdravia. V podobnej štúdii bude potrebné doplniť 

sledované rizikové parametre a bližšia špecifikácia už známych rizikových faktorov.  

Kľúčové slová: karcinóm krčka maternice, rizikové faktory, kvalita života, fajčenie, 

alkohol 

 

Úvod 

Novodiagnostikovaných nádorov krčka maternice je asi 470 000 prípadov 

celosvetovo za jeden rok. Malignita predstavuje asi 10 % všetkých onkologických ochorení 

v ženskej populácii. Pokrok v znižovaní úmrtnosti na rakovinu krčka maternice je brzdený 

práve prístupom k základnej zdravotnej starostlivosti a kvalitnej radiačnej terapii 

v rozvojových krajinách. Na celom svete v roku 2008 zomrelo asi 287 000 žien na 

následky malignity krčka maternice a očakáva sa nárast na 410 000 úmrtí (7). Aj cez dobre 

definované a známe prednádorové stavy a dostupné metódy ich detekcie je výskyt tohto 

nádoru stále vysoký, incidencia je v SR vyššia ako v ostatných vyspelých krajinách. Počas 

jedného roka v SR počet nových diagnóz predstavuje asi 550 - 600 prípadov, pričom asi 

200 - 250 žien tejto malignite ročne podľahne. Z etiologického hľadiska sa predpokladá 

multifaktoriálny priebeh spojený s nahromadením genetických zmien postihujúcich 

onkogény, tumorsupresorové a mutátorové gény, ktoré majú kľúčovú funkciu v bunkovej 

regulácii. Cytogenetické a genetické charakteristiky nádorov v korelácii s ostatnými 

biologickými parametrami upresňujú vedomosti o karcinogenéze. Malígne ochorenie sa 

vyvíja dlhšie obdobie od ľahko liečiteľných prekanceróz po vyššie štádiá (prognosticky 

relevantnejšie klinické štádiá) a v súčasnosti existujú adekvátne prebioptické metódy 

využiteľné v jeho skríningu. 

Celoživotné riziko vzniku karcinómu krčka maternice je vyššie v krajinách bez 

rutinného skríningového programu, aj keď zavedenie skríningu znížilo incidenciu 

v niektorých krajinách až o 80 % (2), tieto programy však nezabránia šíreniu infekcie 

HPV, ako najvýznamnejšieho etiologického faktora (1). Medzi oblasti s najvyššou 

incidenciou patria najmä južná a východná Ázia, Melanézia, Karibská oblasť a stredná 

Amerika. Predpokladaná incidencia v rizikových oblastiach je viac ako 40 prípadov na 100 

000 žien. K pozitívnym faktorom v dnešných epidemiologických štúdiách, ktoré mohli tiež 
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zohrať úlohu v znížení incidencie, patrí pokles pôrodnosti, zlepšenie stravovania (vyššia 

konzumácia zeleniny a ovocia ako zdroja vitamínov a betakaroténu), ale i väčšia 

rozvážnosť v sexuálnych vzťahoch, obmedzenie fajčenia a iné faktory (2). Karcinóm krčka 

maternice sa najčastejšie objavuje v reprodukčnom (fertilnom) období medzi 30. - 50. 

rokom života (1/2 všetkých prípadov ochorení), prípadne v perimenopauze. Maximum 

výskytu je medzi 45 - 50 rokom života u žien. Druhý vrchol prevalencie sa začína 

objavovať 10 - 15 rokov po nástupe menopauzy.  

Za posledné roky je celosvetovo evidovaný nárast fajčiarov medzi ženami. 

Najvyššia prevalencia je u žien mladých s nízkym vzdelaním a manuálnou prácou. Podľa 

štúdie WHO v 10 európskych krajinách, ktorá skúmala výskyt fajčenia v ženskej populácii, 

až 1/3 dievčat si prvú cigaretu zapáli ešte pred 13. rokom života. Na Slovensku fajčí asi 26 

% žien, pre porovnanie v Austrálii fajčí 29 % žien, v USA fajčí 22 % žien. Podľa 

odborných hodnotení v posledných dvoch dekádach prispieva fajčenie 30 % k úmrtnosti na 

rakovinu a má kľúčovú úlohu v stúpajúcej incidencii onkologických ochorení. Už v roku 

1977 vyslovil Winkelstein hypotézu o kauzálnom vzťahu fajčenia a rizikom vzniku 

karcinómu krčka maternice na základe vysokej korelácie medzi geografickým výskytom 

karcinómu cervixu a karcinómom pľúc, ktorý naznačuje možnú expozíciu rovnakými 

faktormi v životnom prostredí. Tiež histologická zhoda bunkového typu nádoru 

(squamocelulárny) túto hypotézu podporovala. Ďalšie štúdie tento predpoklad potvrdili 

a vplyv fajčenia bol dokázaný aj po štandardizácii počtu sexuálnych partnerov 

a prítomnosti infekcie vyvolanej HPV (6). Bolo dokázané, že nikotín sa selektívne 

koncentruje v cervikálnom tkanive a jeho koncentrácia v mukóznom sekréte dosahuje 

hodnoty až 1 000 ng/ml (v porovnaní s 15-50 ng/ml v krvnom sére). Za týchto podmienok 

dochádza k zvýšenej proliferácii všetkých typov cervikálnych buniek, ktoré pri súčasne 

pôsobiacom zápale vyvolanom infekciou HPV sú vnímavejšie na ďalšie malígne 

degeneratívne zmeny. 

Spôsob stravovania v súvislosti s onkologickými ochoreniami je v súčasnosti  

všeobecne široko akceptovaný. Komplikovaný vzťah výživy a rizika vzniku nádoru je 

hlavne daný účinkom na dvoch protichodných úrovniach, ako faktorov nepriaznivých 

(zvyšujúcich riziko vzniku nádoru) a ako faktorov protektívnych (ochranných pred 

vznikom rakoviny). Kvalita štúdií dokazuje asociáciu výživy a riziko vzniku nádorov, nie 

len na úrovni hypotéz, ale formuláciou konkrétnych odporúčaní. Jedným z výstupov štúdií 

je aj revízia kvantifikácie podielu výživy na etiológii nádorov, ktorý je dnes označovaný 

ako preventabilné faktory diéty. Na základe dôkazov bol tento podiel vypočítaný na 29,3 

až 40,6 % všetkých nádorov celkovo podľa dát AICR/WCRF vydaných v roku 1997 

(American Institute for Cancer Research/World Cancer Research Fund) – „dietary 

indicators“. Podľa analyzovaných dát AICR/WCRF, ktoré hodnotili viac ako 4 500 

odborných štúdií venovaných tejto problematike, je miera preventability karcinómu krčka 

maternice 10 až 20 % v závislosti od zloženia potravy. V cigaretovom dyme sú len 

rizikové faktory, ale výživa síce môže obsahovať takéto karcinogénne faktory, ale na 

druhej strane obsahuje látky protektívne  a ich nedostatok potom funguje ako faktor 

rizikový. Celkový efekt tak záleží na dosiahnutom stupni rovnováhy. Mnohé štúdie 

dokazujú, že častá konzumácia ovocia a zeleniny pomáha redukovať vznik nádorov 

epiteliálneho pôvodu (nádory hltana, hrtana, pľúc, žalúdka, pažeráka, hrubého čreva 

a krčka maternice). Výrazne protektívny vplyv má konzumácia ovocia a zeleniny, ktoré sú 

považované za nenahraditeľné prírodné zdroje látok s protinádorovými účinkami, kde sa 

uplatňuje kombinácia vitamínov, vlákniny a minerálnych látok s tzv. bioaktívnymi látkami. 

Pri hodnotení výsledkov odborných štúdií zaoberajúcich sa konzumáciou alkoholu 

sú presvedčivé dôkazy o zvyšovaní rizika vzniku nádorov. Riziko zvyšuje akýkoľvek 

alkoholický nápoj, bez ohľadu na druh a koncentráciu. Alkoholické nápoje boli 
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klasifikované ako karcinogény prvej triedy – t.j. karcinogénne pre človeka (IARC). 

Predpokladaný mechanizmus účinku alkoholu môže byť rôzny, zahrňujúci priamy efekt na 

špecifické cieľové tkanivá a orgány, tak aj nepriamy efekt systémový (zmena hladiny 

estrogénov alebo nutričnú deficienciu). 

 

Materiál a metódy 

Retrospektívne boli sledované vybrané parametre v štúdii „case-control“ ako 

možné rizikové faktory pri vzniku malignity krčka maternice, v skupine chorých žien 

a v kontrolnej skupine zdravých žien. Ako základné parametre boli zo zdravotnej 

dokumentácie vybrané údaje o pacientke, resp. o probandke v kontrolnej skupine ako je 

vek, parita, diagnóza (histopatologický nález), spontánne a umelé potraty, pôrod pred 16. 

rokom života a vek menarché. Súbor rizikových chorých žien bol rozdelený do skupín, 

v závislosti od histopatologického nálezu v zdravotnom zázname: pacientky s invazívnym 

karcinómom ICA (35), CIN I (16), CIN II (26), CIN III (34) a s histopatologickou léziou 

carcinoma in situ CIS (9). Štúdia „prípad-kontrola“ zahŕňa spolu celkovo 240 žien, ktoré 

boli jednotlivo vyhodnotené a štatisticky porovnávané, kde požadované rizikové parametre 

boli zisťované formou anonymného dotazníka a korelované s následným výsledkom 

histopatologického vyšetrenia zo zdravotnej dokumentácie každej pacientky a aj zo 

zdravotnej dokumentácie zdravých žien, ktoré absolvovali skríningové vyšetrenie 

v gynekologickej ambulancii. Dotazník bol schválený etickou komisiou 

Východoslovenského onkologického ústavu a. s. v Košiciach, kde boli pacientky vedené 

v zdravotníckej evidencii a liečené, a v dvoch súkromných gynekologických ambulanciách 

v Košiciach. Po osobnom pohovore s účastníčkami výskumu bol každej pridelený dotazník 

zameraný na:  

● osobné údaje - vek, rodinný stav, počet súrodencov, bydlisko, forma vzdelania, 

zamestnanie, telesnú výšku a telesnú hmotnosť, BMI index, tlak krvi, 

● údaje o rizikových faktoroch - fajčenie, fajčiarske prostredie, racionálna výživa, 

konzumácia alkoholu, kávy, užívanie drog, vitamínové prípravky, režim dňa, pracovné 

prostredie, neuropsychické napätie, fyzická aktivita, onkologická anamnéza v rodine, 

● gynekologická anamnéza - vek nástupu menarché, vek pri prvom pohlavnom styku, 

pôrod pred 16. rokom života, počet detí, počet pôrodov, počet spontánnych potratov 

a umelých prerušení gravidity, gynekologické operácie a ochorenia, užívanie hormonálnej 

antikoncepcie a hormonálnej substitučnej terapie, sexuálne prenosné ochorenia, 

absolvovanie gynekologických prehliadok a mamografické vyšetrenie. 

           Výsledky dát sa štatisticky spracovali pomocou programu Excel a SPSS-14 

programu. Štatistická významnosť početnosti výskytu jednotlivých parametrov medzi 

rizikovou skupinou chorých žien a kontrolnou skupinou, sa testovala chí-kvadrát testom 

a Fisherovým exaktným testom, za štatisticky významnú hodnotu sa považovala hladinu 

významnosti alfa < 0,05. Pre porovnanie frekvenčného výskytu reprodukčných 

a sociobiometrických parametrov bolo použité tzv. OR „Odds Ratio“ ako pomer výskytu 

určitého faktora v skupine chorých žien a v kontrolnej skupine, a pre hodnotenie rizika 

vzniku rakoviny krčka maternice tzv. RR „Relative Rrisk“ pre jednotlivé parametre. 

 

Výsledky 

           Priemerný vek bol v rámci súboru v skupine pacientok 43,59 v intervale od 25 do 

73 rokov, v kontrolnej skupine zdravých žien má priemerný vek hodnotu 44,77. 

V mestskej aglomerácii žije 64,27 % pacientok v chorej skupine a 70,83 % žien 

v kontrolnej skupine. Na vidieku uvádza bydlisko zo skupiny pacientok 35,73 % 

a v kontrolnej skupine 29,16 % žien. Stupeň vzdelania bol percentuálne porovnaný medzi 

oboma skupinami. Ukončenú základnú školu v skupine pacientok má 7,96 % oproti 8,33 % 
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v kontrolnej skupine, strednú odbornú školu bez maturity uvádza 21,43 % v skupine 

pacientok a 13,33 % v kontrolnej skupine. Percento ukončenej strednej školy s maturitou 

bolo 58,06 % v skupine pacientok a 62,50 % v kontrolnej skupine. Vysokoškolské 

vzdelanie uvádza v kontrolnej skupine viac žien, kde hodnota bola 15,83 %, v porovnaní 

so skupinou žien s prekancerózami a karcinómom krčka maternice s 11,94 %.   

           Z porovnania výsledkov vyplýva, že v skupine pacientok je vyšší počet žien, ktoré 

fajčia (67,55 %). V kontrolnej skupine tvorili fajčiarky len 19,16 %. Pri hodnotení rokov 

fajčenia bola priemerná hodnota (19,95 rokov) vyššia v skupine pacientok oproti 

kontrolnej skupine (14,39). Pri porovnaní rokov fajčenia v jednotlivých skupinách celého 

súboru je najvyššie percento (24,44 %) v skupine pacientok s ICA a najnižšia hodnota 

(14,39 %) v kontrolnej skupine. Rovnako aj pri analýze počtu vyfajčených cigariet 

v priebehu jedného dňa, kde v skupine pacientok je to 14,99 kusov cigariet a v kontrolnej 

skupine 11,52, je evidentný rozdiel medzi skupinami. Priemerný vek začiatku fajčenia je 

v skupine pacientok 21,38 rokov, v kontrolnej skupine je neskorší začiatok fajčenia (24,47 

rokov). Fajčiarske prostredie je percentuálne oveľa vyššie v skupine pacientok oproti 

kontrole a to 58,2 % k hodnote 20 %. Vyšší podiel v prekanceróznom štádiu CIN III majú 

pacientky fajčiarky v porovnaní s nefajčiarkami (24 vs. 10), rovnako aj pacientky s léziou 

CIN I (11 vs. 5), CIN II (18 vs. 8). Nezistili sme však rozdiel vo výskyte invazívneho 

karcinómu medzi fajčiarkami a nefajčiarkami (18 vs. 17).  

Odborné štúdie dokazujú, že strava chudobná na mikronutrienty zvyšuje 

pravdepodobnosť rozvoja onkologického ochorenia krčka maternice. Z výsledkov vyplýva, 

že percento dodržiavania zásad racionálnej výživy 70,32 % je vyššie v kontrolnej skupine 

oproti percentu 36,95 % v skupine pacientok. Za zmenu stravovania v poslednom roku sme 

pokladali dietetické opatrenia vo výžive z dôvodov nadváhy, tráviacich ťažkostí, 

metabolických porúch alebo kardiologických ťažkostí. Z výsledkov je vidieť rozdiel 

v konzumácii alkoholu medzi skupinou pacientok, kde pozitívne odpovedalo 48,58 % a 

kontrolnou skupinou, kde percento bolo nižšie (32,86 %). Za konzumáciu alkoholu sme 

pokladali užitie viac ako  2 dl vína, resp. viac ako 0,5 dl tvrdého alkoholu častejšie ako raz 

za týždeň. Z konzumovania alkoholu bola v súbore preferovaná konzumácia vína, okrem 

skupiny s léziou ICA, kde bola preferencia destilátov (tab.1). 

           Rizikový podiel jednotlivých hodnotených etiologických parametrov na výskyt 

inavazívneho karcinómu krčka maternice a jednotlivých histopatologických lézií v celom 

súbore bol vyjadrený ako „Odds Ratio“ a „Relative Risk“ (tab.2). 

 

Tabuľka č. 1 Korelačná analýza pre vybrané rizikové parametre s vyjadrením stupňa 

závislosti pomocou Fisherovho exaktného testu a s 95 % intervalom spoľahlivosti (CI) 

a vyjadrením úrovne štatistickej významnosti vzájomnej závislosti 

 

 

faktor/parameter 

P value 

signifik. 

 

95 % CI 

SD 

choré 

SD 

KO 

fajčenie A/N p<0.0001 0.3420-0,5983 25,46 52,33 

fajčiarske prostredie p<0.0001 0,2576-0,5179 11,31 50,91 

racionálna výživa p<0.0001 0,2167-0,4705 22,63 35,36 

alkohol A/N p=0,0079 0,05446-0,3142 4,243 33,94 

vitamín. prípravky p=0,0005 0,1143-0,3863 12,73 49,50 

KO = kontrolná skupina 
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Tabuľka č. 2 „Odds Ratio“ a „Relative Risk“ sledovaných parametrov medzi oboma 

hodnotenými skupinami a štatistický význam pri vzniku rakoviny krčka maternice 

(Fisherov exaktný test) 

 

OR – odds ratio   *    p < 0,05 

RR – relative risk  **   p < 0,01 

CI – cinfidence interval  *** p < 0,001 n.s. - no significant    p > 0,05 

 

Z analýzy pre rizikové parametre (reprodukčné, environmentálne a demografické) 

po detailnom vyhodnotení vyplývajú štatisticky signifikantné korelácie medzi závažnosťou 

histopatologického nálezu a fajčením, fajčiarskym prostredím, konzumáciou alkoholu a 

konzumáciou vitamínových prípravkov. Trend závislosti medzi rizikovými parametrami a 

histopatologickým nálezom v skupine pacientok bol nasledovný: s pozitívnou anamnézou 

fajčenia, fajčiarskeho prostredia a väčšou dĺžkou fajčenia a stúpajúcim množstvom 

konzumácie alkoholu sme zaznamenali vzostupný trend závažnosti histologického nálezu. 

 

Diskusia 

Prognóza priebehu malignity zreteľne vychádza zo štádia, v ktorom je zachytené 

(4), preto jeho včasná detekcia je podkladom pre efektívnu adjuvantnú terapiu. 

K znižovaniu výskytu pokročilých prípadov malignít krčka maternice dnes prispieva 

kolposkopické a cytologické vyšetrenie, vyšetrenie subtypov HPV infekcie, priameho 

vyvolávateľa karcinómu maternicového krčka (5). Čoraz väčší úspech zaručuje efektívne 

zameranie sa na skupiny žien s rizikovým sexuálnym správaním, ženy fajčiarky, ženy 

užívajúce hormonálnu antikoncepciu a na ženy so zvýšeným rizikom, ktoré majú 

ovplyvnenú lokálnu imunitu pri periodických alebo chronických vaginálnych infekciách 

vírusového či bakteriálneho pôvodu.  

 Pri analýze už známych etiologických vplyvov na riziko vzniku tejto malignity 

netreba zabudnúť na elimináciu modifikovateľných rizikových faktorov v rámci  efektívnej 

primárnej a sekundárnej prevencie. Sem môžeme zaradiť kampane zamerané na racionálnu 

životosprávu, zdravotnú uvedomelosť a aktívnu prevenciu v ženskej populácii. Zo 

sumarizácie výsledkov 217 medzinárodných štúdií približne 78 % ukázalo signifikantné 

zníženie rizika onkologického ochorenia ako následok vyššieho príjmu aspoň jednej 

hodnotenej kategórie zeleniny a/alebo ovocia. V našej štúdii dodržiavanie zásad 

racionálneho stravovania v skupine chorých žien uvádzalo 36,95 % oproti percentu 

v kontrolnej skupine 70,32 %, čo znamená evidentný signifikantný rozdiel štatistickej 

významnosti medzi oboma skupinami v hodnotenom súbore (p < 0,001).  

           Z výsledkov odborných štúdií zaoberajúcich sa alkoholom sú presvedčivé dôkazy 

o zvyšovaní rizika vzniku nádorov pri zvýšenej konzumácii alkoholu. Aj v našich 

výsledkoch vyššie percento konzumácie alkoholu (48,58 % vs. 32,86 %) je práve v skupine 

pacientok s prekancerózami a invazívnym karcinómom krčka maternice, oproti zdravým 

ženám v kontrolnej skupine, so štatistickou významnosťou p < 0,01. 

           Fajčenie je jedným z najzávažnejších celosvetových zdravotníckych problémov 

súčasnej doby. Podľa našich zistení v skupine chorých žien prevalencia fajčenia je až v 

parameter OR 95 % CI RR 95 % CI štat. význ. 

fajčenie 7,832 4,344-14,12 2,556 1,943-3,362 *** 

fajčiarske prostredie 6,534 4,983-13,32 2,104 1,638-2,702 *** 

konzum. alkoholu 2,111 1,243-3,587 1,430 1,117-1,831 ** 

konzum. vitam. prípr. 0,3560 0,2013-0,6298 0,6270 0,4938-0,7961 *** 
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67,55 % z opýtaných žien a v kontrolnej len 19,16 %, signifikantný rozdiel medzi oboma 

skupinami má hodnotu p < 0,001. Aj v počte rokov fajčenia bola hodnota v skupine 

chorých žien vyššia ako v skupine zdravých žien (19,95 vs. 14,39). Počet vyfajčených 

cigariet denne 14,99 bol v skupine pacientok s prekancerózami a invazívnym karcinómom 

oproti 11,52 v kontrolnej skupine. 

 

 

Záver 

  V analyzovanom výskume sa výsledky sčasti zhodujú so závermi výstupov 

odborných štúdií o prevalencii rizikových faktorov, ale v niektorých parametroch výsledky 

demonštrujú opačnú závislosť vzhľadom na vznik danej patológie. Výskum a výsledky 

priniesli určitý názor na rozsah vplyvu rizikových parametrov na vznik malignity krčka 

maternice a svojimi výsledkami sčasti určujú tendenciu, kam by mali smerovať aktivity 

odbornej verejnosti v eliminácii rizikových vplyvov pred vznikom onkologického 

ochorenia krčka maternice. V budúcnosti v podobnej štúdii bude potrebné doplnenie 

sledovaných rizikových parametrov a bližšia špecifikácia už známych rizikových faktorov. 

Recipročná korelácia cytológie, histológie a lokálnej expresie onkoproteínov umožní 

pomocou mechanizmu interakcie medzi tumorsupresorovými génmi (p53, RB, p73) a 

virálnymi onkoproteínmi (E6 a E7) pochopiť celý proces karcinogenézy pre dané štádium 

premalígneho nálezu (3). Skorá diagnostika a adekvátna účinná terapia prispeje k zníženiu 

celkových finančných nákladov a dáva chorým ženám viac nádeje na uzdravenie.       
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MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S HROU NA DETSKÝCH  IHRISKÁCH 
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1Ústav verejného zdravotníctva  JLF UK v Martine 

2Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Žilina 

 

Abstrakt 

Úvod: Neoddeliteľnou súčasťou detských ihrísk sú pieskoviská. Dodržiavanie 

hygienických  požiadaviek  na detských pieskoviskách je nevyhnutným predpokladom     

na zabezpečenie ochrany a podpory zdravia detí s dôrazom na predchádzanie vzniku 

a šíreniu prenosných ochorení a prevenciu expozície detskej populácie chemickým 

kontaminantom. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli posúdiť hygienický stav detských 

pieskovísk v okrese Martin a Žilina.          

Materiál a metodika: Materiálom bolo 42 vzoriek piesku odobratých z 32 pieskovísk 

v okrese Martin (n=23) a Žilina (n=9). V predškolských zariadeniach bolo odobratých 21 

vzoriek, z verejných ihrísk rovnaký počet. V roku 2012 boli z 10 verejných pieskovísk 

odobraté vzorky na začiatku sezóny a z tých istých pieskovísk na konci sezóny. Odber 

vzoriek prebiehal v období marec 2009 až október 2012. Ťažké kovy (Pb, As, Cr, Ni, Cd, 

Zn, Cu) boli stanovené pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie. Koncentrácia ortuti 

bola detekovaná na ortuťovom analyzátore. Obsah polycyklických aromatických 

uhľovodíkov (PAU) bol zistený metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 

s detekciou na fluorescenčnom detektore. Na stanovenie mikrobiologického znečistenia 

boli použité kultivačné metódy. Výsledky sme spracovali  matematicko–štalistickými 

analýzami. 

Výsledky: Namerané hodnoty chemických ukazovateľov (Pb, Hg, As, Cr, Ni, Cd, Cu, Zn, 

PAU) u všetkých 42 vzoriek  vyhovovali požiadavkám Vyhlášky MZ ČR  č. 135/2004 Sb., 

ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na kúpaliská, sauny a hygienické limity piesku 

v pieskoviskách. Pri porovnaní koncentrácií ťažkých kovov a PAU na začiatku a na konci 

sezóny sme zistili signifikantné rozdiely vo výskyte olova (p < 0,001), chrómu (p < 0,001), 

niklu (p < 0,001), medi (p = 0,02) a arzénu (p < 0,001). V rámci mikrobiologických analýz 

z celkového počtu odobratých vzoriek piesku nevyhovovalo 9 vzoriek požiadavkám 

Vyhlášky NR SR č. 521/2007 Z. z. V 6 vzorkách bolo prekročené najvyššie prípustné 

množstvo termotolerantné koliformné baktérie (TKB), v 4 vzorkách fekálne  streptokoky, 

v 2 prípadoch nevyhovovali vzorky súčasne v  indikátoroch – TKB a fekálne streptokoky. 

Pri porovnávaní výskytu TKB (p = 0,001) a fekálnych streptokokov (p = 0,005)                 

v predškolských a verejných pieskoviskách vyšiel rozdiel v prospech uzavretých 

pieskovísk. Pri porovnaní výskytu TKB a fekálnych streptokokov na začiatku a na konci 

sezóny sa nepreukázal žiadny významný rozdiel. Prítomnosť vajíčok geohelmintov  bola 

potvrdená v 1 vzorke piesku. V rámci mechanického znečistenia boli nájdené: tráva, 

kamienky, lístie, konáre, plastový odpad, papiere, úlomky skla, ohorky z cigariet, výkaly.    

Závery: Vo vzorkách pieskov boli všetky hodnoty kovov a polycyklických aromatických 

uhľovodíkov výrazne pod  limitom požiadaviek Vyhlášky MZ ČR č. 135/2004 Sb. 

Z výsledkov mikrobiologických vyšetrení vyplynulo, že piesok v detských pieskoviskách 

sa môže stať zdrojom  bakteriálnych a parazitárnych nákaz. Aby bolo prostredie  detských 

pieskovísk pre zdravie detí bezpečné je potrebné dôsledne a pravidelne realizovať komplex 

preventívnych opatrení zacielených na prevádzku pieskoviska, chov domácich zvierat 

a zdravotnú výchovu obyvateľstva.        

Kľúčové slová: detské pieskoviská,  ťažké kovy, mikrobiologické znečistenie, parazitárne 

znečistenie, preventívne opatrenia  
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Úvod 

Pieskoviská sú budované ako súčasť detských ihrísk v rámci oploteného areálu 

materských škôl, v tomto prípade ich využívajú len uzavreté kolektívy detí. Bývajú aj 

súčasťou mestských, sídliskových ihrísk, kedy sú k dispozícii pre verejnosť. Pieskovisko 

najviac využívajú deti najnižšej vekovej kategórie. Typické pre toto obdobie sú ruko-ústne 

aktivity. Keďže deti v tomto veku ešte nemajú vypestované základné hygienické návyky 

a ich imunitný systém sa vyvíja, musí aj detské pieskovisko spĺňať určité nároky na 

estetickú a funkčnú vybavenosť, ale predovšetkým na zdravotnú bezpečnosť s ohľadom na 

ochranu zdravia detí.  Prevádzkovatelia pieskovísk sú povinní zabezpečiť pravidelné 

čistenie a udržiavanie pieskovísk tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia            

v dôsledku ich mikrobiálneho, parazitárneho, chemického, mechanického či iného 

znečistenia (1, 2).                        

 Cieľom našej práce bolo zhodnotiť hygienický stav detských pieskovísk v okresoch 

Martin a Žilina po stránke chemického, mikrobiologického, parazitárneho a mechanického 

znečistenia, porovnať situáciu medzi pieskoviskami umiestnenými v areáloch materských 

škôl  so situáciou  vo  voľne  prístupných, verejných pieskoviskách. Stanovili sme si aj cieľ 

zistiť rozdiel v chemickej a mikrobiologickej kontaminácii na začiatku a na konci sezóny.

               

Materiál a metódy 

Materiálom boli vzorky piesku odobraté v spolupráci s pracovníkmi RÚVZ z 32 

pieskovísk nachádzajúcich sa v okresoch Martin (n=23) a Žilina (n=9). Z predškolských 

zariadení pochádzalo 21 vzoriek, z verejných pieskovísk nachádzajúcich sa na sídliskách, 

parkoch a ihriskách rovnako 21 vzoriek. Odber vzoriek prebiehal v období marec 2009         

až október 2012. V roku 2012 sme v okrese Martin odobrali  10 vzoriek na začiatku sezóny 

(apríl) a z tých istých pieskovísk 10 vzoriek na konci sezóny (október). Na odbery bola 

použitá jednotná metodika odberu vzoriek piesku na chemické, bakteriologické 

a parazitologické rozbory, ktorá bola odporučená Úradom verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky. Uvedená metodika bola prevzatá od Státního zdravotního ústavu 

Praha (3). 

 Analýzy vzoriek boli zrealizované na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva 

v Žiline. Ťažké kovy (olovo, ortuť, arzén, kadmium, nikel, chróm, meď, zinok) boli 

stanovené metódou atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) po predchádzajúcej  izolácii  

kyselinou dusičnou v ultrazvukovom kúpeli a prefiltrovaní extraktu. Na stanovenie 

koncentrácie olova, chrómu, kadmia, arzénu a niklu bola použitá elektrotermická 

atomizácia pomocou elektricky vyhrievaného grafitového atomizéra v inertnej atmosfére 

dusíka (AAS Varian – AA240Z GTA 120). Meď a zinok boli stanovované plameňovou 

technikou, pôsobením plameňa zmesou acetylén a vzduch (AAS Varian - AA240 FS). 

Koncentrácia ťažkých kovov (Hg, Pb, Cr, As, Cd, Ni, Cu, Zn) bola určená metódou 

externého štandardu. Na stanovenie obsahu ortuti bol použitý ortuťový analyzátor AMA 

254. Polycyklické aromatické uhľovodíky boli stanovované metódou vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie (HLPC) s detekciou na fluorescenčnom detektore. Analýza 

bola vykonaná na kvapalinovom chromatografe La Chrom MERCK-HITACHI v zostave 

interface (L-7000), termostat kolóny (L-7350), autosampler (L-7200), FL detektor (L-

7480) a pumpa (L-7100). Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) boli zo vzorky 

piesku izolované extrakciou metanolom v ultrazvukovom kúpeli. Po tomto kroku bol 

extrakt prefiltrovaný cez mikrofilter a použitý na nástrek do HLPC systému, kde sa PAU 

delili na chromatografickej kolóne Li Chro CART 250-4 Li Chrospher PAH. Ich 

koncentrácia bola určená metódou externého štandardu.  
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Na stanovenie mikrobiologického znečistenia: termotolerantných koliformných  

baktérií (TKB), fekálnych streptokokov a Salmonelly sp. boli použité kultivačné metódy. 

Na zistenie biologickej kontaminácie vajíčkami parazitov bola použitá kombinovaná 

centrifugačná a flotačná metóda (Interný predpis – Mikrobiologické a biologické 

vyšetrenie piesku- RÚVZ Žilina).  

Dáta pre koncentrácie ťažkých kovov a PAU mali logaritmicko-normálne 

rozdelenie, pri analýze sme použili logaritmickú transformáciu. Porovnanie koncentrácií 

kovov a PAU na začiatku  a na konci sezóny bolo vykonané párovým t-testom, porovnanie 

TKB a fekálnych streptokokov Wilkoxonovým znamienkovým testom. Porovnanie 

výskytu TKB a fekálnych streptokokov vo verejných a uzavretých pieskoviskách bolo 

vykonané Mann-Whitney testom. Porovnanie výskytu EC a CS bolo vykonané pomocou 

chí kvadrát testu. Štatistická analýza bola zrealizovaná v programe IBM SPSS 16 Statistics 

(IBM SPSS, Chicago, Illinois). 

 

Výsledky           

 Chemické analýzy         

 Na Slovensku nemáme legislatívne stanovené hygienické limity chemických 

kontaminantov v piesku detských pieskovísk, preto sme hodnoty chemických analýz 

porovnali s hygienickými limitmi  platnými v Českej republike (4). Geometrický priemer 

koncentrácií ťažkých kovov a PAU v okresoch Martin a Žilina uvádzame v tabuľke 1.  

 

Tab. 1. Geometrický priemer koncentrácií ťažkých kovov a polycyklických 

aromatických uhľovodíkov v okresoch Martin a Žilina. 

 

  

 Pri porovnaní koncentrácií ťažkých kovov na začiatku a na konci sezóny sme zistili 

signifikantné rozdiely vo výskyte olova (p < 0,001), chrómu (p < 0,001), niklu (p < 0,001), 

medi (p = 0,02) a arzénu (p < 0,001).       

          

 Mikrobiologické analýzy        

 Výsledky mikrobiologických analýz sme porovnali s najvyššími prípustnými 

množstvami indikátorov mikrobiologického a biologického znečistenia piesku 

v pieskovisku  podľa Vyhlášky NR SR (1). Norma stanovuje najvyššie prípustné množstvo 

TKB a fekálnych streptokokov  ako 750 kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ) v 1 g vzorky. 

Vyhláška požaduje negatívny nález geohelmintov (vajíčka, larvy) a Salmonelly sp.

 Z celkového počtu vzoriek bolo 33 vyhovujúcich a 9 nevyhovujúcich. V 6 vzorkách 

bolo prekročené najvyššie prípustné množstvo TKB, v 4 vzorkách fekálne  streptokoky. 

V 2 prípadoch nevyhovovali vzorky súčasne v 2 indikátoroch – fekálne streptokoky  

a TKB (graf 1).  

Okres 
Pb  

mg/kg 

Hg  

mg/kg 

Cd  

mg/kg 

Cu  

mg/kg 

Zn  

mg/kg 

Cr  

mg/kg 

Ni  

mg/kg 

As  

mg/kg 

PAU 

mg/kg  

Martin 0,5517 0,0033 0,0028 0,3906 1,3231 0,3442 0,5143 0,1502 0,0008 

Žilina 1,5956 0,0055 0,0095 0,9135 4,0351 0,4512 0,8691 0,2274 0,0385 

Spolu 0,6965 0,0037 0,0037 0,4707 1,6899 0,3652 0,5771 0,1645 0,0019 

Najvyššie 

prípustné 

množstvo        

30 0,3 0,3 21 40 20 10 2 1 
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Graf 1. Podiel vyhovujúcich a nevyhovujúcich vzoriek piesku v jednotlivých 

mikrobiologických ukazovateľoch v okresoch Martin a Žilina. 

  

 Prítomnosť geohelmintov (Ancylostoma duodenale) bola zistená v 1 vzorke. Pri 

vyšetrovaní vzoriek sme zistili aj prítomnosť Escherichia coli, Citrobacter species, 

Enterobacter species a plesní (tabuľka 2).  

 

Tab. 2. Prítomné mikroorganizmy po pomnožení. 

 

 

 

 

 

 
 

MŠ - materská škola,  MP - mestské pieskovisko   

 

 Pri porovnaní výskytu TKB a fekálnych streptokokov medzi verejnými 

a uzavretými pieskoviskami sme pozorovali ich signifikantne vyšší výskyt na verejných 

pieskoviskách, pre TKB p = 0,001, pre fekálne streptokoky p = 0,005. Pri porovnaní 

Escherichia coli, Citrobacter species nebol pozorovaný rozdiel vo výskyte medzi 

verejnými a uzavretými pieskoviskami. Plesne sa nachádzali len v 2 vzorkách (obidve 

z verejných pieskovísk), Enterobacter species len v jednej. Pri porovnaní výskytu TKB 

a fekálnych streptokokov medzi vzorkami odobratými na začiatku a na konci sezóny nebol 

preukázaný významný rozdiel.  

 

Mechanické znečistenie       
 Pieskoviská boli najčastejšie znečistené lístím, trávou, kamienkami, konármi, 

papiermi, plastovým odpadom, našli sa aj črepiny skla, drôty a ohorky z cigariet. Pri 

odberoch vzoriek piesku bola kontaminácia piesku trusom (pravdepodobne mačacím) 

zistená v 4 prípadoch.   

 

Diskusia a závery          

 Koncentrácie  sledovaných kovov a PAU sa vo všetkých analyzovaných vzorkách 

 

        Ukazovateľ 

Miesto odberu     

∑ MŠ MP 

Escherichia coli 2 3 5 

Citrobacter species   5 5 10 

Enterobacter species 0 1 1 

Plesne 0 2 2 
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pohybovali hlboko pod limitmi stanovenými Vyhláškou MZ ČR  (4). Signifikantné  

rozdiely pri porovnaní koncentrácií olova, chrómu, niklu, medi a arzénu vo vzorkách 

odobratých na začiatku a na konci sezóny si vysvetľujeme možným vplyvom z dopravy, 

spadom z teplárenských komínov, ktorý môže byť ovplyvnený zmenou poveternostných 

podmienok jar vs. leto, jeseň. Pieskoviská, z ktorých boli vzorky piesku odobraté, 

nepredstavujú zdravotné riziko po stránke chemickej kontaminácie piesku ťažkými kovmi 

ani PAU. Odporúčame aj v SR analogické legislatívne doriešenie pre oblasť chemického 

znečistenia pieskovísk.         

 Nedodržanie stanovených limitov mikrobiologických ukazovateľov v našom súbore 

bolo v neprospech pieskovísk nachádzajúcich sa na verejných ihriskách. Na prvom mieste 

bol prekročený indikátor TKB. Aj ďalší autori venujúci sa problematike pieskovísk 

zaznamenali najčastejšie prekročenie v tomto ukazovateli (5,6,7). Zdrojom TKB 

v pieskovisku môže byť fekálne znečistenie, rozkladajúci sa rastlinný materiál, pôda a pod. 

(5).          

 Prítomnosť Salmonelly sp. sa v našich vzorkách nepotvrdila, tak ako v práci 

Holečkovej a kol., ktorá analyzovala 28 vzoriek v okrese Martin (7). Cvečková 

zaznamenala 3% pozitívnych vzoriek odobratých zo Žilinského a Trenčianskeho kraja (6). 

Geohelminty pri našom sledovaní boli pozitívne len v jednej vzorke, takú istú situáciu 

zaznamenala aj Cvečková (6). Holečková a kol. prítomnosť geohelmintov nepotvrdili (7). 

V prípade, že je nález helmintov, Salmonelly sp. pozitívny, musí sa prikročiť ku 

uzatvoreniu pieskoviska po dobu vykonania nápravných opatrení. Pri prekročení limitov 

v ostatných ukazovateľoch musia prevádzkovatelia do stanoveného termínu odstrániť 

nedostatky v zmysle platnej legislatívy (1,2). Sledovaniu zaťaženia životného prostredia 

zárodkami črevných parazitov mäsožravcov (napr. Toxocara cati, Toxocara canis) sa 

venovali viacerí autori (5,6,7). Ich výsledky poukazujú na potrebu monitorovania výskytu 

endoparazitov v populácii domácich zvierat (psov, mačiek). Na Slovensku bola v roku 

2007 v populácii psov zaznamenaná až  45,7% pozitivita na prítomnosť zárodkov 

endoparazitov (8). V Bratislave v rokoch 2004 až 2006 vyšetrili vzorky piesku zo 63 

pieskovísk. Výsledky odhalili pomerne vysokú kontamináciu vajíčkami škrkaviek, ktoré 

našli až v 27% vyšetrovaných pieskovísk (9). Výskyt vajíčok Toxocara spp. nemôžeme 

prisúdiť len psej populácii, nekontrolovaný pohyb mačiek vyhľadávajúcich na defekáciu 

prostredie pieskovísk má na kontamináciu pravdepodobne väčší vplyv.  

 Situácia mechanického znečistenia bola vo väčšine prípadov na verejných 

pieskoviskách podstatne horšia ako v predškolských zariadeniach. Túto skutočnosť 

potvrdili aj ďalší autori  (5, 6). V rámci štátneho zdravotného dozoru sú centrom záujmu 

predovšetkým pieskoviská predškolských zariadení. Ako aj naše výsledky potvrdili, je 

potrebné podrobnejšie zmapovať situáciu na verejných pieskoviskách, ktorá by viedla      

ku praktickým krokom v oblasti prevádzky pieskovísk na sídliskách v zmysle redukcie 

počtu zanedbaných, neudržiavaných pieskovísk a výstavby menšieho počtu oplotených 

verejných detských ihrísk, kde by bola poverená konkrétna osoba o ich starostlivosť.  

 Piesok v detských pieskoviskách môže byť kontaminovaný a stať sa zdrojom 

nákazy viacerých bakteriálnych, parazitárnych a vírusových ochorení. Základným 

predpokladom pre elimináciu mikrobiologického, mechanického a chemického rizika je 

pravidelné a dôsledné realizovanie komplexu preventívnych opatrení zameraných na 

prevádzku pieskovísk, chov domácich zvierat a zdravotnú výchovu obyvateľov. Aj pri hre 

na detskom pieskovisku je potrebné vytvoriť deťom také podmienky, ktoré chránia ich 

zdravie a pozitívne ho ovplyvňujú.     
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Abstrakt 

Úvod: Ožiarenie človeka zdrojmi používanými v medicíne je významným príspevkom 

k celkovej dávke ionizujúceho žiarenia, ktorému je človek vystavený. Každé rádiologické 

vyšetrenie detí musí byť veľmi starostlivo zvážené a uskutočnené so všetkými dostupnými 

ochrannými opatreniami.  

Metóda: Zmapovali sme prístrojové vybavenie pre rádiologické vyšetrenia na 

novorodeneckých  oddeleniach, typy najfrekventovanejších vyšetrení, parametre, pri 

ktorých boli uskutočnené, určili vstupnú povrchovú  dávku a porovnali sme 

s odporúčaniami EC. Na základe výsledkov sme určili DRÚ pre rádiologické vyšetrenie 

hrudníka novorodencov. 

Výsledky: Najčastejšie rádiologickými vyšetreniami sú vyšetrenia hrudníka v AP 

projekcii. Porovnaním expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia sme zistili nesúlad 

viacerých parametrov s odporúčaniami EC. Aj keď vstupné povrchové dávky sú 

porovnateľné s odporúčaniami EC, rádiologické vyšetrenia novorodencov nie sú  úplne 

optimalilzované. 

Záver: Predpokladáme, že nami získané výsledky umožnia zjednotenie rádiologických 

postupov a budú príspevkom pre redukciu dávok novorodencov. 

 

Úvod 
Predčasne narodené deti majú často nedostatočne vyvinuté pľúca. Primárnou a veľmi 

dôležitou pre ich následnú liečbu je skiagrafická snímka hrudníka, ktorá je tiež jedinou 

metódou zhodnocujúcou polohu endotracheálnej trubice, kanýl a katétrov. Intestinálne 

infekcie, ako aj vrodené vývojové poruchy GIT sú indikáciou na skiagrafickú snímku 

brucha (4, 5). Opodstatnenie zaoberať sa radiačnou ochranou tejto skupiny pacientov 

vyplýva zo skutočnosti, že mnohokrát podstupujú opakované rádiologické vyšetrenia. Ich 

ochrana je však problematická, a to jednak nutnosťou ich umiestnenia v inkubátore a tiež 

používaním mobilných rádiologických zariadení. Z uvedených dôvodov je potrebné 

pripomínať a dodržiavať princípy radiačnej ochrany tak pri indikácii vyšetrenia 

novorodencov, ako aj pri jeho výkone. V protiklade s trendovým vybavením jednotiek 

intenzívnej starostlivosti a všeobecnej modernizácii prístrojového vybavenia 

rádiologických pracovísk, na novorodeneckých oddeleniach sa stretávame s prípadmi, že  

na rádiologické vyšetrenia novorodencov sú používané zastarané röntgenové prístroje, 

ktoré boli presunuté a vyradené z používania pre dospelú populáciu.  

 

Metodika práce 
Zdravotnícke zariadenia poskytujú rôznu úroveň zdravotnej starostlivosti 

o novorodencov prihliadajúc na ich gestačný vek, pôrodnú hmotnosť a zdravotný stav. 

V regióne banskobystrického a žilinského kraja boli oslovené a preverené všetky 
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pracoviská vykonávajúce rádiologické vyšetrenia novorodencov, od perinatologických 

centier až po pôrodnice. Celkovo na Slovensku boli oslovené všetky perinatologické centrá 

a 6 pracovísk z celkového počtu 7 pracovísk kategórie III. Tento počet predstavuje viac 

ako 75 % pracovísk sústreďujúcich kriticky chorých novorodencov a predčasne 

narodených detí podstupujúcich časté rádiologické vyšetrenia. Súbor možno označiť ako 

reprezentatívny a zistené skutočnosti a hodnoty vstupných povrchových dávok na 

pracoviskách možno použiť pre stanovenie diagnostických referenčných úrovní pre 

rádiologické vyšetrenie novorodencov. 

Za účelom sledovania radiačnej záťaže novorodencov bol vytvorený dotazník, ktorého 

cieľom bolo zistiť spektrum röntgenových prístrojov, ich technický stav ako aj používané 

rádiologické postupy pri vyšetreniach novorodencov. Dotazníky boli rozdistribuované na 

rádiologické pracoviská, kde snímkujú novorodencov. Po zhromaždení údajov boli 

uskutočnené dozimetrické merania prístrojom Unfors Mult-O-Meter. Tak boli overené 

nastavenia expozičného času a vybraných parametrov, ktoré ovplyvňujú radiačnú záťaž 

novorodencov. Hodnota vstupnej povrchovej dávky bola získaná ako súčin nameranej 

kermy vo vzduchu a faktora spätného rozptylu (BSF - 1,1 pre hrúbku tela 5 cm, napätie 50-

70 kV a veľkosť radiačného poľa 70-300 cm2 a  1,25 pre hmotnostnú kategóriu nad 2500 g 

(1).  

Pre stanovenie radiačnej záťaže iných novorodencov boli uskutočnené merania 

dávkového príkonu vo vzdialenosti 1 a 2 m od inkubátora dozimetrickým prístrojom 

MICRO Sievert. Hodnoty ESD, expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia boli 

porovnávané s odporúčaniami Komisie európskeho spoločenstva pre rádiologické 

vyšetrenie hrudníka. 

 

Výsledky 

Najväčší počet rádiologických vyšetrení je uskutočňovaný v zariadeniach 

perinatologických centier a na novorodeneckých oddeleniach vybavených jednotkami 

intenzívnej starostlivosti o novorodencov. Prehľad používanej rádiologickej techniky a 

počty vyšetrení novorodencov vykonaných v  roku 2010 je  v tabuľke č.1. 

Najčastejšie sú vykonávané vyšetrenia hrudníka v inkubátore v projekcii AP, 

vyšetrenia hrudníka na lôžku, menej často vyšetrenia brucha. Len sporadicky boli 

uskutočnené vyšetrenia brucha a hrudníka vo vise, prípadne vyšetrenia hrudníka 

v laterálnej projekcii použitím horizontálne orientovaného zväzku.  

Zdravotný stav novorodencov a jeho komplikácie sú príčinami (novorodenci sú často 

umiestnení v inkubátore), že väčšina rádiologických vyšetrení bola uskutočnená 

pojazdnými röntgenovými prístrojmi priamo na neonatologických oddeleniach, keďže 

nebol možný ich prevoz na rádiologické oddelenie.  

Vzhľadom na chýbajúce olovené ochranné krytia nebola všade splnená požiadavka, 

aby pri každom vyšetrení boli používané ochranné tienenia umiestnené na bruchu 

a gonádach dieťaťa s ekvivalentom 0,5 mm Pb.  Používanie olovených ochranných krytí 

má na niektorých pracoviskách aj význam fixačný. Fixácia novorodenca pri rádiologickom 

vyšetrení je na pracoviskách najčastejšie zabezpečená pieskovými vreckami uloženými na 

končatinách dieťaťa.  

Najčastejšie používaným receptorom obrazu je klasický film. Na pracoviskách 

používajú zeleno emitujúce fólie so zosilňujúcim faktorom  400 a zelenocitlivé filmy. Na 

obmedzenie absorbovanej dávky v tkanivách vyšetrovanej oblasti na minimum, ktorá je 

ešte potrebná  na získanie dostatočnej diagnostickej informácie, uprednostňujú metódu 

vymedzenia zväzku na oblasť záujmu nie na veľkosť receptora obrazu.   

V tabuľke č. 2 je zhrnutý: typ zobrazenia, typ ochranného tienenia a používanie fixačných 

pomôcok a clôn na jednotlivých pracoviskách.  
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Tabuľka č. 1 - Počty rádiologických vyšetrení a maximálny počet rádiologických vyšetrení u jedného 

novorodenca v preverených zariadeniach. ? - nie je presne známy počet vyšetrení, snímkuje sa na 

žiadosť indikujúceho lekára vzhľadom na zdravotný stav novorodenca 
 Typ röntgenového zariadenia Počet vyšetrení 

v roku 2010 

Počet 

u jedného 

novorodenca 

1 Polymobil 10 294 1-15 

2 MP 50 15 1 

3 Practix 33 Plus  28 3 

4 Chirax 70/3 10 1 

5 Polymobil III 25 1 

6 Italray PIXEL HF 14 1 

7 DR Digital X-ray System DIRA 7 1 

8 Chirax 70/3 806 1-? 

9 12P5 110 1-3 

10 Chirax 70/3 15 1 

11 Polymobil 10 10 1 

12 Mobillet Plus 10 1 

13 SIRESKOP CX 33 1 

14 MOVUS  358 1-? 

15 VMX 1500 1-? 

16 ESSENTA Philips 362 1-? 

17 Polymobil 10 300 1-25 

18 Polymobil 10 314 1-? 

19 Practix 160 298 1-? 

20 Polymobil 10 749 1-3 

21 Mobilrad  116 1-5 

22 Polymobil 10 350 1 

23 Polymobil III 347 1-? 

 

 
Tabuľka č. 2 - Používané typy zobrazovacích systémov, krytia, fixácie a používanie clôn na 

jednotlivých pracoviskách. 

 Röntgenové zariadenie Typ  

zobrazenia 

Krytia Fixácia Clony 

1 Polymobil 10 film Olovené gumy Pieskové vrecká Áno 

2 MP 50 film  Závesný systém Áno 

3 Practix 33 Plus CR Olovené gumy - Ano 

4 Chirax 70/3 film - - Ano 

5 Polymobil III film Olovené gumy - Ano 

6 Italray PIXEL HF CR - - Ano 

7 DR Digital X-ray System DIRA DR Olovené gumy - Áno 

8 Chirax 70/3 film Olovené gumy Pieskové vrecká Ano 

9 12P5 film Olovené gumy Pieskové vrecká Ano 

10 Chirax 70/3 film Olovené gumy Pieskové vrecká Ano 

11 Polymobil 10 film Olovené gumy - Ano 

12 Mobillet Plus film - Fixačné pomôcky Ano 

13 SIRESKOP CX film - – Ano 

14 MOVUS  film - - Ano 

15 VMX film Olovené gumy Pieskové vrecká Ano 

16 ESSENTA Philips DR Olovené gumy Pieskové vrecká Ano 

17 Polymobil 10 CR Olovené gumy Pieskové vrecká  Ano 

18 Polymobil 10 CR Olovené gumy Pieskové vrecká Ano 

19 Practix 160 CR Olovené gumy Pieskové vrecká Ano 

20 Polymobil 10 film Olovené gumy Pieskové vrecká  Ano 

21 Mobilrad  CR - - Ano 

22 Polymobil 10 CR Olovené gumy - Ano 

23 Polymobil III film Olovené gumy - Áno 
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Prehľad používaných expozičných parametrov pri snímkovaní hrudníka novorodencov je 

v tabuľke č. 3. 
 

 

 

Tabuľka č. 3 - Expozičné parametre používané pri rádiologických vyšetreniach hrudníka 

novorodencov 
 Röntgenové zariadenie Napätie 

[kV] 

Elektrické  

množstvo 

[mAs] 

Celková 

filtrácia 

mm Al 

OK 

[cm] 

1 Polymobil 10 44-46 2-3,2 2,8 100 

2 MP 50 44-59 0,5 – 2,5  110 

3 Practix 33 Plus 44-47 5-6,3 2,7 100 

4 Chirax 70/3 60  2,0 80 

5 Polymobil III 42 5 3,2 100 

6 Italray PIXEL HF 49-55 4 2,7 110 

7 DR Digital X-ray System DIRA 57 4 3,1 180 

8 Chirax 70/3 60  2,0 80 

9 12P5 50-57  2,0 110 

10 Chirax 70/3 60  3,0 85 

11 Polymobil 10 40 10 2,7 100 

12 Mobillet Plus 44 5 3,8 100 

13 SIRESKOP CX 49 2,5 4,5 115 

14 MOVUS  55 1,7-2 3,0 90 

15 VMX 50-56 1,25-1,6 2,7 100 

16 ESSENTA Philips 52-60 1,6-2,5 3,4 100 

17 Polymobil 10 46-52 2-2,5 2,8 80-110 

18 Polymobil 10 46-52 2-2,5 2,8 80-110 

19 Practix 160 46-52 2-2,5 2,7 100 

20 Polymobil 10 42-46 2-2,5 2,7 100 

21 Mobilrad  51 1,6-2,8 2,7 100 

22 Polymobil 10 42-44 3,2 2,7 100 

23 Polymobil III 42-46 3,2 – 5 3,2 100 

 

Hodnoty expozičného času pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov na 

stacionárnych röntgenových zariadeniach sú názorne uvedené v grafe č. 2.   

 
Graf č. 2 - Hodnoty expozičných časov pri vyšetrení novorodencov stacionárnymi röntgenovými 

prístrojmi.  
 

Graf č. 3 porovnáva hodnoty ESD na pracoviskách so stacionárnymi röntgenovými 

zariadeniami. 
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Graf č. 3 - Hodnoty ESD pri vyšetrení hrudníka novorodencov stacionárnymi röntgenovými 

prístrojmi. 
 

Požiadavka vstupnej povrchovej dávky pri rádiologickom vyšetrení hrudníka 

u novorodencov (80 μGy) je splnená na takmer všetkých pracoviskách so stacionárnymi 

röntgenovými  zariadeniami. Graf č. 4 porovnáva hodnoty expozičných časov pri vyšetrení 

hrudníka novorodencov pojazdnými röntgenovými zariadeniami s hodnotou odporúčanou 

EC. 

 
Graf  č. 4 - Hodnoty expozičných časov pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov 

pojazdnými röntgenovými prístrojmi. 
 

Hodnoty expozičného času pri rádiologickom vyšetrení hrudníka na všetkých  pojazdných 

röntgenových prístrojoch vysoko prekračujú odporúčanú hodnotu 4 ms. Vzhľadom k tomu, 

že sú to mobilné röntgenové prístroje, u ktorých sa intenzita žiarenia ovplyvňuje 

zvyšovaním celkového elektrického množstva, dĺžka expozície je vyššia, podobné 

výsledky boli zistené aj v iných krajinách.  

V grafe č. 5 je znázornená hodnota vstupnej povrchovej dávky pri nastaveniach 

expozičných parametrov používaných pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov.  

 
Graf č. 5 - Hodnoty ESD pri rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov pojazdnými 

röntgenovými prístrojmi.  
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Hodnoty ESD na 4 pracoviskách prekročili odporúčané hodnoty vstupnej povrchovej 

dávky 80 μGy. 

Porovnaním expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia hrudníka 

s odporúčaniami EC bol zistený nesúlad vo viacerých parametroch, aj keď hodnoty ESD sú 

na väčšine pracovísk nižšie ako odporúča EC, rádiologické vyšetrenia novorodencov nie sú 

plne optimalizované. Písomný záznam o poskytnutí ochranného tienenia nebol ani na 

jednom pracovisku, na troch pracoviskách pripustili, že nie je používané rutinne. 

V roku 2010 bolo na 22 pracoviskách uskutočnených 6130 rádiologických vyšetrení 

hrudníka novorodencov s priemernou hodnotou ESD 54 μGy (15 μGy–136 μGy).  

Distribúcia počtu vyšetrených novorodencov na jednotlivých pracoviskách usporiadaných 

podľa hodnôt ESD je v grafe č. 6. 

 
Graf  č. 6 – Distribúcia počtu rádiologicky vyšetrených novorodencov na pracoviskách zoradených 

podľa vzrastajúcej vstupnej povrchovej dávky 
 

Najpravdepodobnejšia hodnota vstupnej povrchovej dávky pri rádiologickom 

vyšetrení hrudníka je 43 μGy, ktorú dostane najväčší počet novorodencov. Diagnostická 

referenčná úroveň bola stanovená ako tretí kvartil získaných hodnôt ESD, teda hodnota 

ESD je 60 μGy. 

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú rádiologické vyšetrenia uskutočňované 

denne a novorodenci sú hospitalizovaní relatívne dlho (niekoľko dní, prípadne týždňov). 

Preto bola oprávnená požiadavka zhodnotenia radiačnej záťaže novorodencov, ktorí sú 

ožiarení rozptýleným žiarením pri rádiologickom vyšetrení iných novorodencov. Hodnoty 

dávkového príkonu zmerané vo vzdialenosti 1 a 2 m  boli na všetkých sledovaných 

pracoviskách pod hodnotou 50 μSv/h, pri nastaveniach radiačného poľa a expozičných 

parametroch, ktoré sú používané pri vyšetrení hrudníka v AP projekcii. Hodnota 

dávkového príkonu teda nepredstavuje prídavné riziko z ožiarenia pre novorodencov 

umiestnených v blízkosti vyšetrovaného novorodenca v týchto vzdialenostiach. 

 

Diskusia 
Výsledky potvrdili, že na rádiologické vyšetrenie novorodencov sa najčastejšie 

používajú mobilné röntgenové prístroje.  

Porovnaním expozičných parametrov a parametrov vyšetrenia hrudníka novorodencov 

s odporúčaniami Európskej komisie (2) bol zistený nesúlad niektorých parametrov 

a parametrov deklarovaných v tomto dokumente. Aj keď vstupná povrchová dávka pri 

rádiologickom vyšetrení hrudníka novorodencov je na väčšine pracovísk so stacionárnymi 

i mobilnými röntgenovými zariadeniami porovnateľná s hodnotou ESD deklarovanou 

Európskou komisiou, rádiologické vyšetrenia novorodencov nie sú úplne optimalizované, 

ako je uvedené aj v iných európskych štúdiách (5,6). 

Preto je potrebné prísne zvažovanie vhodnej rádiologickej techniky pre rádiologické 

vyšetrenia novorodencov v súlade s NV č. 340/2006 Z.z. (3), prevádzkovateľ musí 

zabezpečiť, aby sa venovala osobitná pozornosť výberu vhodného rádiologického 
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vybavenia, vyšetrovaciemu postupu na lekárske ožiarenie detí. Prostredníctvom mobilných 

inkubátorov je v mnohých prípadoch možný prevoz predčasne narodeného dieťaťa na 

rádiologické oddelenia, ktoré disponujú vhodnou rádiologickou technikou, ktorá umožňuje 

nastavenia expozičných parametrov, ktoré znamenajú pre novorodencov menšie radiačné 

zaťaženie, čo dokazujú aj merania na pracoviskách so stacionárnymi röntgenovými 

zariadeniami. Na rádiologické vyšetrenia novorodencov musia byť používané prístroje 

s generátormi s dostačujúcim výkonom, schopnými získať požadovanú expozíciu za krátky 

čas (<4 ms).  

Vzhľadom na nízky dávkový príkon vo vzdialenosti 1 a 2 m od röntgenového prístroja 

pri vyšetrení hrudníka novorodenca v inkubátore a na lôžku v AP projekcii použitím 

vertikálne orientovaného zväzku, možno predpokladať, že nedochádza k významnému 

ožiareniu iných novorodencov v inkubátoroch umiestnených v spoločných miestnostiach, 

čo uvádzajú aj iné zahraničné štúdie. Napriek tomu je potrebné organizovať prácu tak, aby 

pri rádiologickom vyšetrení novorodenca nebol v miestnosti iný novorodenec, prípadne, 

aby bola zabezpečená jeho ochrana tienením a dostatočnou vzdialenosťou. Tým sa plne 

minimalizuje radiačná záťaž (hlavne v prípade použitia horizontálne orientovaného zväzku 

a laterálnej projekcie, kde je možnosť, že nevyšetrovaný novorodenec sa môže nachádzať 

v primárnom zväzku). Na eliminovanie takéhoto prípadu je vhodné používanie olovených 

zásten, ktoré je možné premiestňovať podľa potreby medzi inkubátormi a lôžkami. 

Optimalizácia prístrojového vybavenia a rádiologických postupov spolu s aplikáciou 

kritérií vydaných Európskou komisiou môže pomôcť výrazne redukovať dávku 

novorodencov. Je to však náročný a zdĺhavý proces vyžadujúci spoluprácu rádiológov, 

neonatológov, rádiologických technikov i pracovníkov dozoru.  

Pri rádiologických vyšetreniach sa kladie dôraz na dodržiavanie diagnostických 

referenčných úrovní, ktoré slúžia  ako návod pre optimalizáciu lekárskych expozícii. DRÚ 

pre detských pacientov a novorodencov v našej legislatíve chýbajú. V prílohe č. 1 

k Nariadeniu vlády č. 340/2006 Z.z. (3) je uvedené, že v prípade vyšetrenia detí je 

potrebné brať  do úvahy primerane nižšie hodnoty vstupných povrchových dávok. 

Prostredníctvom získaným výsledkov je možné odporúčať pre najčastejšie vyšetrenie 

novorodencov – rádiologické vyšetrenie hrudníka hodnotu ESD 60 μGy. 

Súčasný stav neonatológie ukazuje možnosti prežívania detí narodených aj 

s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou, preto je nanajvýš vhodné zaoberať sa aj kvalitou 

ich ďalšieho života a voliť postupy všetkých vyšetrovacích a liečebných postupov tak, aby 

sa minimalizovali ich možné negatívne vplyvy. To platí o eliminovaní rizika 

nozokomiálnych nákaz, ako aj rizika vyplývajúceho z použitia zdrojov žiarenia. 

Táto práca aspoň čiastnočne vyplnila medzeru v hľadaní cesty ku znižovaniu dávok 

u novorodencov. Rodičia i personál na jednotkách intenzívnej starostlivosti potrebujú  

ubezpečenie podložené dôkazmi, že novorodenci sú vyšetrovaní rádiologickými 

zariadeniami a postupmi, ktoré sú pre nich najlepšie a najcitlivejšie, ktoré im nespôsobia 

zdravotnú ujmu. Preto je  na konaní, vedomostiach, skúsenostiach ale hlavne ochote 

každého, kto sa podieľa na lekárskom ožiarení novorodencov, aby svojim pričinením 

vytvoril predpoklad pre čo najlepšie napredovanie aj tých kriticky chorých novorodencov, 

ktorí sú často rádiologicky vyšetrovaní a eliminoval riziká, ktoré súvisia s použitím 

zdrojov ionizujúceho žiarenia u tejto skupiny pacientov. 
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DOZIMETRICKÉ  MONITOROVANIE  EXPOZÍCIE 

ELEKTROMAGNETICKÝM  POLIAM  U STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE  

 

T. Vasičko1, O. Osina1, H. Habiňáková2, D. Špigúthová2, V. Jakušová3, J. Jakuš2 

1Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK, Martin 
2Ústav lekárskej biofyziky JLF UK, Martin 

3Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin 

 

Abstrakt 

Úvod: V posledných rokoch je venovaná značná pozornosť zo strany laickej 

i  odbornej verejnosti expozícii rôznym druhom elektromagnetických polí a ich účinkom 

na ľudský organizmus. Táto pilotná štúdia je venovaná dozimetrickému hodnoteniu 

expozície elektromagnetickým poliam u stredoškolskej mládeže. 

Materiál a metodika: V súbore 10 študentov vo veku 18-19 rokov bolo realizované 

meranie expozície elektromagnetickým poliam pomocou osobného dozimetra ESM-30 

„RadMan XT“. Dozimetrické monitorovanie bolo vykonávané po dobu 24 hodín 

v priestoroch školy, doma i počas spánku. Zaznamenané hodnoty boli rozdelené do 4 

najčastejšie sa vyskytujúcich spoločných aktivít, pre ktoré bola expozícia vyhodnotená 

samostatne. Výsledky úrovne expozície boli stanovené v percentách limitnej hodnoty 

ožiarenia platnej pre obyvateľstvo.  

Výsledky: Priemerná 24-hodinová expozícia v  súbore bola 5,60% ± 0,039% 

prípustnej limitnej hodnoty ožiarenia. Pri žiadnej aktivite študentov v škole, domácnosti, 

exteriéri, práci s PC, telefonovaní a pod. nebol zaznamenaný významný rozdiel oproti 

hodnotám celkovej 24-hodinovej expozície. 

Záver: Výsledky pilotných dozimetrických meraní v skupine stredoškolákov 

ukazujú, že v tejto skupine nedošlo k významnejšej expozícii elektromagnetickým poliam. 

Vzhľadom k malému počtu meraní a rôznym mimomestským lokalitám bude štúdia 

pokračovať i v nasledujúcom období so zameraním i na ďalšie skupiny obyvateľstva.   

 

Úvod 

Všetky populačné skupiny sú v súčasnosti denne exponované rôznym zdrojom 

umelých elektromagnetických polí (EMP). Kvantita expozície je závislá na vzdialenosti od 

zdroja, jeho umiestnenia, výkonu, dennej doby, dĺžky používania a pod. Medzi 

najvýznamnejšie zdroje EMP, ktorým je populácia bežne vystavená patria mobilné 

telekomunikačné prostriedky - predovšetkým mobilné telefóny, základňové stanice 

mobilnej telekomunikačnej siete, počítačové WiFi siete, rádio - televízne vysielače a iné.  

Presná objektivizácia expozície meraním intenzity EMP je vzhľadom k mobilite 

každého subjektu prakticky nemožná. Z  tohto dôvodu je k verifikácii celkovej dávky 

ožiarenia EMP okrem priamych meraní intenzity EMP využívaná dozimetria, ktorá 

umožňuje určiť hodnotu ožiarenia sumarizáciou expozície z rôznych zdrojov. Takto 

získanú hodnotu je možné porovnať s najvyššou prípustnou hodnotou ožiarenia, danou v 

legislatíve a percentuálne určiť dosiahnutý stupeň ožiarenia. 

Rastúci počet bežne používaných tzv. bezdrôtových zdrojov EMP, ako i Európskou 

komisiou pripravované zmeny súčasne platných najvyšších prípustných hodnôt ožiarenia 

boli dôvodom pre overenie expozície obyvateľstva EMP vo vzťahu k limitným a akčným 

hodnotám uvedeným v platnej legislatíve Slovenskej republiky (1). 

Na Klinike pracovného lekárstva a  toxikológie Jesseniovej lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského a  Univerzitnej nemocnice Martin bolo v mesiacoch november – 
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december 2012 zahájené dozimetrické monitorovanie expozície EMP stredoškolákov, 

u  ktorých je predpoklad zvýšenej aktivity v používaní rôznych zdrojov EMP. 

 

Materiál a metodika 

Meranie expozície EMP bolo vykonávané pomocou osobného dozimetra ESM-30 

„RadMan XT“ (Narda STS, Pfullingen, Nemecko). Pracovný rozsah frekvencií 

zaznamenávaných dozimetrom predstavoval podľa normy IEEE C95.1-2005 pásmo od  

3MHz do 40GHz v elektrickej zložke EMP. V pásme do 3GHz typická odchýlka merania 

predstavovala ±3 dB. Interval merania bol nastavený na 1 sekundu, do vstavanej pamäte 

dozimetra sa ukladal údaj o priemernom, maximálnom a minimálnom percente povolenej 

hustoty výkonu EMP z časových úsekov trvajúcich 180 sek. Použitý dozimeter je 

vybavený vizuálnou a akustickou kontrolou prekročenia limitných hodnôt, čo umožňuje 

varovať a  informovať exponované osoby o  prekročení limitnej normy. Vizuálna 

signalizácia obsahovala 4 rôznofarebné LED diódy pre 12,5%, 25%, 50% a 100 % limitnej 

hodnoty ožiarenia, akustická signalizácia dopĺňala vizuálnu pri dosiahnutí 50% a 100% 

limitnej hodnoty. 

Súbor exponovaných osôb bol tvorený 10 študentmi 4. ročníka gymnázia vo veku 

18-19 rokov (6 žien a 4 muži). Monitoring expozície EMP predstavoval nepretržité 24-

hodinové dozimetrické sledovanie a  zaznamenávanie aktuálneho pôsobenia EMP z 

okolitého prostredia. Monitorovaná bola expozícia študentov v bežný pracovný (školský) 

deň, spravidla od predpoludnia jedného dňa do rovnakej hodiny nasledujúceho pracovného 

dňa. V jednom prípade monitoring prebiehal na prelome pracovného a nepracovného dňa. 

Merania prebiehali v meste Martin – časti Malá Hora, centrum, Záturčie, Stráne a 

v obciach (okres Martin) - Valča, Socovce, Kláštor pod Znievom, Malý Čepčín. 

Spoločným miestom pobytu u všetkých študentov bolo Gymnázium Viliama-Paulinyho 

Tótha v  časti Malá Hora. Študenti mali dozimeter počas celého merania vždy pri sebe, 

najlepšie v náprsnom vrecku, prípadne v tesnej blízkosti pri sebe, počas spánku bol 

situovaný čo najbližšie pri hlave. Súčasťou merania bolo aj zaznamenávanie údajov o 

každej aktivite s časovými a lokalizačnými dátami a prípadnom výskyte známych zdrojov 

EMP v okolí (mobilný telefón, PC, televízor, WiFi, exteriérové vysielače a pod.). 

Respondenti boli poučení aj o význame vizuálnej a akustickej signalizácie dozimetra, údaj 

o  každom spustení akustickej signalizácie bol takisto zaznamenávaný do záznamníka. 

Dáta z  pamäte dozimetra boli spracované pomocou PC a  software ESM-TS 

Interface Set, MS Office Excel 2007. Hodnotená bola celková denná priemerná expozícia 

vyjadrená v percentách prípustnej limitnej hodnoty ožiarenia, Celková denná expozícia 

bola rozdelená na špeciálne expozície počas pobytu v školskom zariadení, počas 

telefonovania mobilným telefónom a počas práce s PC. Jednotlivé markantné vzostupy 

úrovne EMP boli korelované s údajmi o aktivite jedinca v danom čase podľa záznamníka, 

dolná hranica záujmu o špecifickú aktivitu bola stanovená na 10% limitnej hodnoty 

ožiarenia. 

 

Výsledky 

Expozícia bola vyhodnotená u 10 osôb, pričom u všetkých bol hodnotený 24-

hodinový priemer expozície a časť expozície počas pobytu v škole. Mobilný telefón 

použilo 8 osôb, PC v domácnosti 7 osôb a  PC v škole 3 osoby. Priemerná expozícia 

v priebehu 24-hodinového sledovania dosahovala hodnotu 5,60% ± 0,039% limitnej 

úrovne ožiarenia. Ani v jednej z čiastkových skupín aktivít (škola, domácnosť, exteriér, 

nákupné centrá, cestovanie dopravnými prostriedkami, práca s  PC, telefonovanie, 

sledovanie TV, spánok) nebol zaznamenaný významný rozdiel oproti hodnotám celkovej 

24-hodinovej expozície (čiastočnou výnimkou bolo používanie mobilných telefónov). 
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Zhrnutie nameraných hodnôt a priemerného trvania expozície pri vybraných skupinách 

aktivít je uvedené v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1  Hodnoty priemernej expozície a priemernej doby expozície počas   

                    dozimetrického monitorovania u vybraných denných aktivít 

Percento 

limitnej hodnoty 

expozície 

za 24h 
Pobyt   

v škole 
PC v škole PC doma Telefonovanie 

Priemer (%) 5,603634 5,596796 5,576428 5,585485 7,315663 

SD  0,039059 0,037458 0,009222 0,019047 3,471932 

Počet 

respondentov 

(n) 

10 10 3 7 8 

Čas strávený pri  

jednotlivých aktivitách 

Pobyt    

v škole 

Z toho PC 

v škole 
PC doma Telefonovanie 

Priemer (hod.)  5,473333 1,083333 3,078571 0,470833 

SD  1,066672 0,381881 1,055046 0,436413 

 

Vyhodnotené boli tiež jednotlivé zvýšenia povolenej hustoty výkonu nad nami 

stanovenú hranicu 10%. Najvyššou, krátkodobo zaznamenanou hodnotou bola hodnota 

158%, táto hodnota bola opakovane zaznamenávaná pri presune okolo zapnutého 

televízneho prijímača. V jednom prípade bola hodnota 158% dosiahnutá pri použití starého 

mobilného telefónu. Hodnoty okolo 100% boli namerané krátkodobo aj pri iných 

mobilných telefónoch. Pri bežných činnostiach boli zaznamenané len ojedinelé zvýšenia 

pôsobenia EMP, v rozsahu od 10,5% do 23,6% povolenej hustoty výkonu. 

 

Diskusia 

V  Slovenskej republike je ochrana obyvateľstva pred nežiaducimi účinkami EMP 

v súčasnosti legislatívne upravená v Nariadení vlády SR 325/2006 o podrobnostiach o 

požiadavkách na zdroje EMP a na limity expozície obyvateľov EMP v životnom prostredí. 

V uvedenom predpise sú určené limitné hodnoty expozície, ktoré predstavujú maximálne 

prípustné hodnoty expozície EMP určené na základe dokázaných účinkov na zdravie a na 

základe biologických porovnávaní. Súlad zistených hodnôt s týmito limitnými hodnotami 

zaručuje, že osoby exponované EMP sú chránené pred všetkými doteraz známymi 

škodlivými účinkami na zdravie. Z dôvodu praktickej merateľnosti jednotlivých zložiek 

EMP boli stanovené akčné hodnoty expozície. Tieto predstavujú veľkosť priamo 

merateľných parametrov vyjadrenú v pojmoch intenzita elektrického poľa (E), intenzita 

magnetického poľa (H), magnetická indukcia (B) a hustota toku výkonu (S). Pre tieto 

parametre je odporúčané vykonať jedno alebo podľa charakteru zdroja viacero meraní. 

Súlad nameraných akčných hodnôt s hodnotami v uvedenými v nariadení vlády zaručuje 

súlad so zodpovedajúcimi limitnými hodnotami expozície. Dodržiavanie stanovených 

akčných hodnôt expozície súčasne zabezpečuje splnenie požiadaviek i pre limitné hodnoty 

expozície (1). 

 Pri vyhodnotení jednotlivých dozimetrických záznamov boli zaznamenané 

krátkodobé vysoko nadlimitné nárasty expozície pri prechode respondenta v tesnej 

blízkosti zapnutých televíznych prijímačov. Domnievame sa, že tento nárast bol spôsobený 

minimálnou vzdialenosťou od zdroja EMP. Pri sledovaní TV zo vzdialenosti 3 metrov sme 

nezaznamenali žiadny nárast expozície. 

Nadlimitné hodnoty boli zaznamenané aj pri použití starších typov mobilných 

telefónov. Ako bolo už vyššie uvedené, v týchto prípadoch skôr zapôsobila prirodzená 

študentská zvedavosť, prejavujúca sa skúšaním starších modelov mobilných telefónov a 
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ich rôznych polohovaním voči dozimetru (o týchto skutočnostiach sme boli informovaní 

pri vyhodnocovaní výsledkov, keďže rozdiely nameraných hodnôt pri používaní 

mobilného telefónu u jednotlivých respondentov boli enormné). Pri štandardnom 

telefonovaní mobilným telefónom nebolo zistené žiadne zvýšenie pôsobenia EMP. Táto 

štúdia je zameraná predovšetkým na sledovanie dištančných zdrojov EMP, zatiaľ čo 

mobilný telefón predstavuje zariadenie s  bezprostredne pôsobiacim EMP a to hlavne 

v oblasti hlavy. Ostatné zaznamenané hodnoty nad 10% limitnej hodnoty ožiarenia boli 

hodnotené ako náhodné, prechodné a krátkodobé zvýšenie pôsobenia EMP, 

pravdepodobne spôsobené GSM vykrývačmi, WiFi sieťami, vedením vysokého a nízkeho 

striedavého napätia a i. Tieto zvýšenia boli zaznamenané najčastejšie pri cestovaní 

dopravnými prostriedkami a  pri rôznych krátkodobých činnostiach v domácnosti a v 

školskom prostredí. 

Dozimetrickým meraniam expozície z rôznych zdrojov a v rôznych populačných 

skupinách bolo predovšetkým v Nemecku venovaných niekoľko štúdií. Thomas et al., 

(2008) dozimetricky sledovali pri používaní mobilných telefónov 24 hodinový expozičný 

profil v súbore 329 dospelých obyvateľov Bavorska v korelácii s udávanými chronickými 

symptómami. Zistená expozícia bola výrazne nižšia, ako boli limitné hodnoty stanovené 

Medzinárodnou komisiou pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP). V tejto 

štúdii  neboli zistené signifikantné asociácie medzi expozíciou EMP a chronickými, či 

akútnymi ťažkosťami respondentov (2). Ďalšia práca Thomasovej et al., (2008) bola 

venovaná dozimetrickému hodnoteniu expozície detí vo veku 8 – 12 rokov a adolescentov 

vo veku 13 – 17 rokov pri používaní mobilných telekomunikačných prostriedkov. Zistené 

hodnoty expozície predstavovali v súbore detí 0,18% a v súbore adolescentov 0,19% 

limitnej hodnoty ožiarenia stanovenej podľa ICNIRP (3). Heinrich et al., (2011) hodnotili 

výskyt  chronických symptómov u mladých ľudí v korelácii s 24 hodinovou dozimetricky 

kontrolovanou expozíciou EMP. Dozimetricky zistené hodnoty expozície boli hlboko pod 

limitnými hodnotami stanovenými ICNIRP. Najčastejšie udávaným chronickým 

symptómom bola únava. Asociácia medzi expozíciou a chronickými symptómami nebola 

signifikantná (4). Tieto údaje sú v súlade s našimi doterajšími poznatkami.  

 

Záver  

 V zmysle ustanovení Nariadenia vlády 325/2006 v tejto pilotnej štúdii nebolo 

zistené prekročenie limitných hodnôt expozície u stredoškolskej mládeže v ich bežnom 

životnom prostredí, čo je v súlade s uvedenými prácami zahraničných autorov. Štatisticky 

však nie je možné tento malý súbor výsledkov považovať za reprezentatívny 

a  zovšeobecňovať získané výsledky. V ďalšom období bude pokračovať dozimetrická 

kontrola u  ďalších subjektov a  výsledky dozimetrických meraní budú korelované s 

prípadnými subjektívne udávanými ťažkosťami jednotlivých respondentov. Pri zistení 

zvýšenej expozície budú vykonané priame merania intenzity EMP pomocou citlivejších a 

presnejších meracích zariadení. 

 

Táto práca bola podporená projektom "Karcinogénne a toxické kovy v životnom 

a pracovnom prostredí“, ITMS:26220220111, spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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ABSTRAKT 

Úvod : 

Viac ako 90% pacientiek, ktoré podstúpili liečbu vysokoenergetickým žiarením sa stretlo s 

nežiaducimi účinkami na koži. Cieľom našej práce bolo sledovanie akútnych 

postradiačných zmien na koži. (1,12) 

Materiál a metódy: 

 Sledovali sme 100 pacientiek s včasným štádiom karcinómu mliečnej žľazy. Vstupnými 

kritériami boli: vek pod 70 rokov, 100% Karfonského skóre, vylúčená bilateralita nádoru, 

nádory v štádiách T1 a T2. Pacientky podstúpili neradikálny chirurgický zákrok- 

kvadrantektómiu. U pacientiek bola aplikovaná adjuvantná chemoterapeutická liečba a 

následne kuratívna rádioterapia. V súbore sme mali zastúpené 3 fototypy kože, ktoré boli 

konzultované s dermatológom. Medián sledovania pacientiek bol 5 týždňov. Sledovali sme 

nasledujúce parametre: veľkosť priemernej dávky žiarenia a stupeň zmeny na koži prsníka, 

miesto zmeny na koži prsníka, vzťah medzi fototypom a priemernou dávkou a stupňom 

zmeny na koži prsníka a vzťah medzi aplikovanou adjuvantnou chemoterapiou a stupňom 

zmeny na koži prsníka. Rádioterapia bola aplikovaná pomocou vysokoenergetického 

ožarovača, lineárneho urýchľovača, pričom energia vysokoenergetického žiarenia X lúčov 

bola 6 MeV a 18 MeV a priemerná celková dávka TD = 43,44 ± 1,07 Gy. U 

vysokoenergetických urýchlených elektrónov  priemerná celková dávka bola 11,6 ± 0,33 

Gy aplikovaná ako „boots“ na dožiarenie lôžka tumoru. Pacientky boli ožarované 

technikou dvoch tangenciálnych polí na oblasť prsníka. 

 

Výsledky: 

1. stupeň zmeny na koži prsníka sa objavil pri  priemernej celkovej dávke 37,64 Gy 

2. stupeň zmeny na koži prsníka sa objavil v priemernej celkovej dávke 43,43 Gy. 

1. a 2. stupeň zmeny na koži signifikantne ovplyvnil oblasť intermamárnej ryhy a 

bradavky. Aplikovaná adjuvantná chemoterapia signifikantne ovplyvnila prítomnosť 

zmeny 1. stupňa na koži prsníka. 

 

Kľúčové slová: rádioterapia, vysokoenergetické žiarenie, zmena na koži prsníka 

 

MATERIÁL A METÓDY 
 

Metodika a charakteristika súboru 

Do súboru bolo zaradených 100 pacientiek so včasným štádiom karcinómu mliečnej 

žľazy.  Vstupnými kritériami boli vek pod 70 rokov, priemerný vek pacientiek bol 59,1 ± 

1,5 roka, výkonnostný stav podľa Karnofského 100%, vylúčená bilateralita tumoru, tumory 

T1 a T2. Pacientky absolvovali neradikálny operačný výkon, ktorý pozostával 

z kvadrantektómie a excentrácie axily (1. a 2. etáž). U pacientiek bola aplikovaná 

adjuvantná chemoterapeutická liečba (pacientky s vysokým rizikom relapsu, pozitívne 
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axilárne uzliny) následne kuratívna rádioterapia. V súbore sme mali zaradené pacientky 

s troma fototypmi kože,  ktoré boli konzultované s  dermatológom. Pacientky boli v rokoch 

2009-2011 liečené na rádioterapeutickom pracovisku Onkologického centra Univerzitnej 

nemocnice v Martine a na rádioterapeutickom pracovisku Fakultnej nemocnice v Žiline. 

Medián sledovania pacientiek bol 5 týždňov (sledovali sme akútne postradiačné zmeny na 

koži, ktoré vznikli počas ožarovania).  

Súbor a ožarovacia technika 

Rádioterapia bola všetkým pacientkám aplikovaná pomocou vysokoenergetického 

lineárneho ožarovača. Energia vysokoenergetického X žiarenia bola 6 MeV a 18 MeV 

v priemernej celkovej dávke TD 43, 44 Gy ± 1,07 Gy a v prípade vysokoenergetických 

urýchlených elektrónov bola  priemerná dávka 11, 6 ± 0,33 Gy použitá ako „boots“ na 

dožiarenie lôžka. Pacientky boli ožarované technikou 2 tangenciálnych polí na oblasť 

prsníka, a to v jednej polohe po dobu 5 týždňov. Ožarovacia technika bola naplánovaná na 

plánovacom systéme plató – verzia BPS 1.3. Pre dosiahnutie kompletizácie ožarovacích 

polí sa u pacientiek používali CT rezy a simulátor. V súbore boli zaradené len pacientky 

ktoré podstúpili rádioterapiu v konvenčnej frakcionačnej schéme 2,0 Gy denne, 5 krát 

v týždni, 25 frakcií za 33 dní. U všetkých pacientiek bolo aplikované doožarovanie (boots). 

K aplikácii „boots“ sa využívali vysokoenergetické urýchlené elektróny z lineárneho 

urýchľovača o energii 6 a 9 MeV. Cieľovým objemom doožarovania bol kvadrant, kde sa 

nachádzal tumor. Tumorové lôžko bolo určené na základe predoperačného 

mamografického vyšetrenia. Cytostatická liečba bola u pacientiek zahájená po operačnom 

výkone a bol u nich použitý chemoterapeutický režim FAC a FEC v dĺžke 2 – 4 cykly. 

Kožné zmeny posudzovali lekár rádioterapeut, dermatológ a rádiologický asistent, ktorý 

vykonával samotné ožarovanie. Zmeny boli hodnotené nezávisle a hodnotili sme ich podľa 

kritérií vypracovaných skupinami RTOG/EORTC, pre hodnotenie akútnych 

postradiačných zmien na koži. 

VÝSLEDKY 

 

Na štatistické spracovanie sme použili Pearsonov Chi-kvadratový test a Kruskal-

Wallisov test (keďže sme pracovali s viacerými premennými). Výsledky sú prezentované 

ako medián (interkvartilový rozsah). Hodnoty p  < 0,05 boli považované ako štatisticky 

významné. 

1. Závislosť veľkosti  priemernej dávky a stupňa zmeny na koži prsníka 

 

                                                          štatistika: Pearsonov Chi-kvadratový test 

Graf  1:  Závislosť priemernej dávky a stupňa zmeny na koži prsníka 
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V súbore sme ako prvý parameter sledovali aká priemerná vstupná dávka žiarenia 

spôsobila prítomnosť zmeny stupňa č.1 a č.2 na koži prsníka (Graf1). Zmenu sme sledovali 

makroskopicky (hodnotili subjektívne pohľadom podľa kritérií RTOG/EORTC). Na 

základe klinických skúsenosti sme predpokladali, že prvé zmeny (erytém, svrbenie, 

bolestivosť v mieste ožarovania) vznikajú po 15 ožarovacích frakciách v štandardnej 

dennej frakcionácii 2 Gy. Tento fakt korešponduje aj s teoretickými východiskami pre 

vznik postradiačných zmien pri použití vysokoenergetického žiarenia. 1.stupeň zmeny na 

koži prsníka vznikol pri priemernej dávke 37Gy a 2.stupeň zmeny pri priemernej dávke 44 

Gy. 

2. Závislosť fototypu a priemernej dávky a stupňa zmeny na koži prsníka 

 

 

 

 

V našom súbore sme hodnotili závislosť fototypu a priemernej dávky a stupňa 

zmeny na koži prsníka (Graf 2). Chceli sme overiť teoretické údaje, podľa ktorých  časový 

horizont vzniku akútnych postradiačných zmien na koži po aplikácii vysokoenergetického 

žiarenia na kožu nie je podmienený fototypom kože, avšak klinická skúsenosť hovorí 

v prospech možnej závislosti fototypu a stupňa zmeny na koži, a o predispozícii žien so 

svetlými vlasmi a modrými očami k rýchlejšiemu nástupu zmien na koži. V súbore sme 

mali zastúpené tri druhy fototypov, pričom fototyp sme hodnotili pred zahájením 

rádioterapeutickej liečby v spolupráci s dermatológom pri prvej návšteve respondentiek 

v rádioterapeutickej ambulancii.  

Fototyp sme hodnotili podľa nasledujúcej škály: 

Tab. 1:  Druhy fototypov (www.euromelanoma.org/czech/skin-types) 

Fototyp charakteristika 

fototyp  č. 1 vlasy svetlé alebo hrdzavé, modré 

oči, svetlá pleť 

 

fototyp  č. 2 vlasy plavé alebo svetlohnedé, zelené 

alebo šedé oči, svetlá pleť 

 

fototyp  č. 3 vlasy hnedé alebo čierne, hnedé alebo 

čierne oči, tmavá pleť 

Graf 2 :Závislosť fototypu a priemernej dávky a stupňa zmeny na koži  
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Zmeny na koži sme hodnotili podľa kritérií skupín RTOG/EORTC. Zmeny sme 

hodnotili od začiatku do skončenia ožarovania a to priamo na rádioterapeutickom 

pracovisku, v rádioterapeutickej ambulancii a v kožnej ambulancii.  

V našich výsledkoch sa pri fototype č. 1 a pre stupeň zmeny č. 1 a č. 2 preukázala 

tendencia k signifikantnosti, čo korešponduje s klinickými skúsenosťami, že u pacientiek 

so svetlými vlasmi a modrými očami vznikajú postradiačné zmeny na koži častejšie a majú 

horší priebeh ako u pacientiek s tmavými vlasmi a tmavými očami. 

V našich výsledkoch sa pre fototypy č. 2 a č.3 a pre stupeň zmeny č. 1 a č. 2 na koži 

prsníka nepreukázala signifikantná závislosť. 

 

3. Závislosť lokalizácie zmeny na koži prsníka a stupňa zmeny 

    

 

 

 

 

                    

 

 

Ďalší parameter ktorý sme sledovali, bola závislosť stupňa zmeny a miesta lokalizácie 

zmeny na koži prsníka (Graf 3). Predpokladali sme, že najčastejšou lokalizáciou akútnych 

postradiačných zmien bude intermammárna ryha(7), nakoľko sa v tomto mieste dotýka 

koža prsníka s kožou na hrudnej stene. Ďalšou oblasťou, u ktorej sme predpokladali výskyt 

včasných zmien bola oblasť bradavky, ktorá je najcitlivejším miestom na prsníku. Tento 

fakt potvrdzujú aj klinické skúsenosti a teoretické údaje, ktoré ako prvé miesto vzniku 

postradiačných zmien na koži opisujú miesta v ktorých sa dotýkajú dve kožné plochy. 

V našich výsledkoch sa preukázalo, že oblasť intermammárnej ryhy signifikantne 

ovplyvnila prítomnosť zmeny stupňa č. 1 a č. 2 a oblasť bradavky  signifikantne ovplyvnila 

prítomnosť zmeny č. 1. Oblasť celého prsníka a axily a stupňa zmeny č.1 a č.2 sa 

preukázala ako štatisticky nevýznamná. 

 

 

 

                      Graf 3: Závislosť lokalizácie zmeny na koži prsníka a stupňa zmeny 

                                štatistika  Kruskal – Wallisov test 

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

                       *** p < 0, 001 
 

IR - intermamárna ryha,  

B – bradavka, A – axila, 

CP - celý prsník 
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4. Závislosť (prítomnosť) aplikovanej adjuvantnej chemoterapie a stupňa zmeny na koži 

prsníka 

Typ chemoterapie                  FAC ((fluorouracil/doxorubicin/cyklofosfamid) 

                                              FEC (fluorouracil/epirubicin/cyklofosfamid) 

Počet cyklov                              2 – 4 cykly adjuvantnej chemoterapie 

 

Tab. 2:  Závislosť aplikovanej adjuvantnej chemoterapie a stupňa zmeny na koži prsníka 

Stupeň Chemoterapia závislosť 

Prvý FAC, FEC p<0,033 

Druhý FAC, FEC  ns 

  

 

 

         

 

     

              Graf 4:  Prítomnosť aplikovanej  adjuvantnej chemoterapie a stupňa zmeny na koži prsníka  

štatistika Kruskal – Wallisov test    * p < 0,05 

Ďalší parameter, ktorý sme hodnotili v našom súbore bola prítomnosť aplikovanej 

adjuvantnej chemoterapie (ktorá bola aplikovaná po chirurgickej liečbe v 2–4 cykloch 

a ešte pred samotným zahájením rádioterapeutickej liečby) a stupňa zmeny na koži prsníka 

( Graf 4). 

Na základe teoretických poznatkov sme predpokladali, že priebeh akútnych postradiačných 

zmien na koži prsníka je zásadne modifikovaný a komplikovaný pridaním chemoterapie, 

ktorá zosilňuje predtým prítomné radiačné poškodenia(7). Pri ožarovaní prsníka treba brať 

s rezervou najmä tolerančné dávky na koži a srdca, pretože najvýraznejším nežiaducim 

účinkom je práve kardiotoxicita.(2,3) 

V našom súbore pacientky absolvovali 2–4 cykly adjuvantnej chemoterapie v režimoch 

FAC a FEC. Naše výsledky ukázali, že prítomnosť adjuvantnej chemoterapie signifikantne 

ovplyvnila prítomnosť zmeny č. 1. na koži prsníka, čo môže byť podstatné pre samotné 

sledovanie postradiačných zmien u týchto pacientiek v kontexte s predpokladom, že tieto 

zmeny vzniknú rýchlejšie a môžu mať ťažší priebeh, dokonca môžu prejsť do zmien 
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chronických až ireverzibilných, čo z hľadiska kvality života pacientiek po absolvovaní 

rádioteraputickej liečby nie je žiaduce 

ZÁVERY 

V našej  práci sme sa zamerali na zistenie  kedy a v akej forme vzniknú  akútne 

postradiačné zmeny na koži prsníka a ktoré faktory ich vznik a priebeh môžu ovplyvňovať. 

Dospeli sme k nasledujúcim záverom:  

 stupeň zmeny na koži prsníka vznikol pri priemernej dávke  37 Gy 

 stupeň zmeny na koži prsníka vznikol pri priemernej dávke  44 Gy 

 1.a 2. stupeň zmeny signifikantne ovplyvnil oblasť intermamárnej ryhy  

 stupeň zmeny signifikantne ovplyvnil oblasť bradavky  

 Adjuvantná chemoterapia signifikantne ovplyvnila prítomnosť zmeny stupňa č.1 

 Závislosť fototypu a vzniku akútnych postradiačných zmien sa preukázala ako 

štatisticky nevýznamná.   

 

Závery pre prax 

1.  pre zníženie toxicity rádioterapie na zdravé tkanivá a orgány vrátane kože sa zavádzajú 

a zdokonaľujú nové postupy v aplikácii ionizujúceho žiarenia (3D konformálna 

rádioterapia, IMRT rádioterapia so zreteľom na šetrenie kože, IGRT) (4,5) 

2. zavádzajú a využívajú sa neštandardné postupy frakcionácie (štúdia QUANTEC) so 

zreteľom na šetrenie zdravých tkanív a orgánov, vrátane  kože (11) 

3. zavádza sa používanie vhodných programov na simuláciu účinkov ionizujúceho žiarenia 

na nádor a zdravé tkanivo (program BIOG-ray) (11) 

4. na kontrolu aplikovanej dávky sa využíva in vivo dozimetria pomocou polovodičových 

dozimetrov so zameraním na meranie povrchovej kožnej dávky a zreteľom na 

maximálne šetrenie kože pri plánovaní a počas ožarovania (9) 

5. zavádza sa používanie nových vysokoenergetických častíc (protónová rádioterapia) so 

zreteľom na šetrenie zdravého tkaniva, vrátane  kože (momentálne u nás je to 

ekonomická záležitosť) (8,6) 

6. v klinickej ošetrovateľskej praxi sa dôsledne dodržiava štandard prevencie pred 

akútnymi postradiačnými zmenami a štandard starostlivosti o kožu už pri vzniknutých 

akútnych postradiačných zmenách (9,12) 
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PRÍTOMNOSŤ METABOLICKÉHO SYNDRÓMU, POCIT ZDRAVIA A 

POHODY U OSÔB VYŠETRENÝCH V CELONÁRODNEJ ŠTÚDII EHES VO 

VZŤAHU K ICH HMOTNOSTI A FYZICKEJ AKTIVITE.  

 

H. Vrbanová, M. Avdičová, J. Námešná 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica 

 

Abstrakt:  

Úvod: Hodnotíme súvislosti udávanej fyzickej aktivity (PA) a hmotnosti osôb vyšetrených 

v  štúdii EHES s prítomnosťou metabolického syndrómu (MS) a pociťovaním ťažkostí. 

Súbor a metodika: U 1990 osôb rozdelených podľa pohlavia a podľa hmotnostných 

kategórií, zatriedených do skupín podľa ich PA, sledujeme podiel osôb s ťažkosťami (resp. 

s prítomnosťou MS) v daných kategóriách v pomere k zastúpeniu bezrizikových osôb.   

Výsledky a závery:  

• U oboch pohlaví sa potvrdila významná pozitívna korelácia nadmernej hmotnosti s 

prítomnosťou MS a s pociťovaním dlhodobých zdravotných ťažkostí,  a tiež významná 

súvislosť medzi pociťovaním ťažkého stresu a pohybovou aktivitou. 

• U mužov sa potvrdila PA≥8x týždenne ako protektívny faktor proti rozvoju MS, pri 

zohľadnení intenzity sa preukázal významný vzťah medzi PA a hmotnostnou kategóriou  

• Pri zohľadnení frekvencie aj intenzity PA≥30min sa preukázalo, že s absenciou 

dlhodobých zdravotných ťažkostí sa spája u mužov častejšia aktivita s vyššou intenzitou, 

zatiaľ čo u žien mierna aktivita. 

 

Úvod 
Na prelome rokov 2011/2012 prebehla na Slovensku celonárodná štúdia EHES 

(European Health Examination Survey), ktorej koordinátorkou v SR je MUDr. Mária 

Avdičová, PhD. Vychádzala z medzinárodne určených štandardov a obsahovo nadviazala 

na pilotnú štúdiu EHES z r. 2010 a na skríningy CINDI, realizované v r. 1993, 1998, 2003 

a 2008 v modelovej oblasti Banská Bystrica a Brezno a v okrese Trebišov. Získal sa 

rozsiahly objem dát, poskytujúci možnosť detailne hodnotiť množstvo faktorov v ich 

vzájomnej interakcii.  

O tom, že fyzická inaktivita je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov 

chronických chorôb, ktoré vedú k predčasnej úmrtnosti, sa už dnes nepochybuje. Preto bol 

súčasťou dotazníka EHES aj údaj o počte pohybových aktivít definovanej intenzity v 

týždni predchádzajúcom vyšetreniu. Pri zostavovaní dotazníka EHES z dôvodu jeho 

skrátenia pracovná skupina vypustila časť otázky, ktorá sa týkala  týždennej frekvencie 

vykonávaných fyzických činností trvajúcich menej ako pol hodiny, hoci pôvodne bola 

v popredí snaha získať maximum informácií z minimálnej plochy tak, aby údaje boli 

kompatibilné s dátami získavanými v Poradniach zdravia a vkladanými do programu Test 

Zdravé srdce, alebo s informáciami z iných dotazníkov, kde sa uvádza frekvencia 

akejkoľvek pohybovej aktivity určitej dĺžky trvania a definovanej intenzity za určité 

časové obdobie (TZS - 1 mesiac, IPAQ - posledných 7 dní ). Výsledná otázka však bola 

formulovaná tak, že zohľadňuje len aktivity trvajúce aspoň 30 minút.  

Vzťahy udávanej fyzickej aktivity podľa frekvencie a intenzity pohybových 

činností a hmotnostnej kategórie vyšetrených osôb k ich pocitom zdravia, k zvládaniu 

stresu a ku kumulácii rizikových faktorov, označovaných ako metabolický syndróm, 

hodnotíme analýzou anamnestických dát v korelácii s výsledkami antropometrie a 

biochemických testov. Všetky výsledky meraní a testov boli získané medzinárodne 
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štandardizovanými postupmi. Cieľom je nájsť súvislosti, ktoré by mohli byť užitočné pri 

znižovaní  rizík súvisiacich s nedostatočnou fyzickou aktivitou.  

 

Súbor a metodika 
Vyhodnocované sú údaje z dotazníkov, výsledkov meraní a testov 1095 žien a 895 

mužov vo veku 18-64 rokov, získaných pre účasť v celonárodnej štúdii projektu EHES 

spomedzi 4030 oslovených osôb, určených kombinovaným stratifikovaným náhodným 

výberom. Dáta boli k dispozícii vo forme hárkov v programe Excel. 

Respondenti rozdelení podľa pohlavia a podľa hmotnostných kategórií boli  

zatriedení do skupín podľa týždennej frekvencie ich fyzickej aktivity (30 minútovej a 

dlhšej, bez ohľadu na intenzitu), resp. podľa celkovej úrovne fyzickej aktivity, 

zohľadňujúcej frekvenciu aj intenzitu pohybových činností. Pre súhrnné hodnotenie úrovne 

fyzickej aktivity z dát dostupných z dotazníka EHES tak, aby sme popri frekvencii mohli 

zohľadniť aj intenzitu vykonávaných činností, sa použilo nasledovné kódovanie: Skóre PA 

= súčet udávanej týždennej fyzickej aktivity ľahkej (týždenná frekvencia x 0,5) + strednej 

(týždenná frekvencia) + ťažkej (týždenná frekvencia x 1,5).  

PA skóre 6+: veľká aktivita: 3-5x týždenne ťažká, alebo denne stredná, alebo 

kombinácia aktivít rôznej intenzity aj viackrát denne. 

PA skóre 4 – 5: stredná aktivita:  denne ľahká + aspoň raz stredná, alebo 3-5x 

týždenne stredná, alebo kombinácia aktivít rôznej intenzity, frekvencia minimálne 3x 

týždenne. 

PA skóre 2 – 3: málo PA 30min+, alebo len ľahká. 

PA skóre 0 – 1: bez dlhších pohybových aktivít, max. ľahká 2x týždenne. 

Koeficienty použité na výpočet skóre boli priradené s ohľadom na predpokladaný efekt 

záťaže danej intenzity na srdcovú frekvenciu. Intenzitu činností respondenti odhadli podľa 

subjektívnych pocitov z reakcie svojho organizmu na záťaž.  

Korelácia fyzickej aktivity a hmotnosti probandov s prítomnosťou metabolického 

syndrómu (MS), so  zvládaním disstresu a s pociťovaním dlhodobých zdravotných ťažkostí 

sa zisťovala a hodnotila porovnávaním podielu osôb s daným problémom v pomere 

k zastúpeniu bezrizikových osôb v sledovaných kategóriách. Hypotézy a indície sa overili 

v programe STATA zostavením kontingenčných tabuliek a Pearson chí-kvadrát testom. 

Sila niektorých vzťahov s potvrdenou závislosťou (po vyvrátení nulovej hypotézy chí-

kvadrát testom na hladine významnosti P < 0,05) bola následne kvantifikovaná pomocou 

kalkulačky dostupnej na internete (http://www.medcalc.org).  

 

Výsledky a diskusia 

U mužov sa fyzická aktivita javí ako protektívny faktor pred nezvládaním stresu, so 

zvyšujúcou sa frekvenciou a intenzitou pohybových aktivít klesá podiel mužov 

prežívajúcich ťažký stres. OR veľmi aktívnych v porovnaní s neaktívnymi = 0.4401 (95% 

CI: 0.2593-0.7468, P = 0.0023). Ľudia oboch pohlaví vystavení ťažkým stresom aj doma aj 

v zamestnaní majú pohybové aktivity najmenej často, zriedkavý je pravidelný pohyb aj u 

osôb stresovaných len v súkromí. Najmenej pociťujú ťažký stres ženy, ktoré majú fyzickú 

aktivitu nad 30 minút každý deň (OR proti neaktívnym = 0.6024, 95% CI: 0.3911-0.9280, 

P = 0.0215). Dlhšie aktivity viackrát denne alebo aktivity vyššej intenzity sa však opäť 

častejšie asociujú s ťažkým zvládaním alebo nezvládaním stresu, rovnako ako zriedkavá 

alebo len ľahká aktivita. Zatiaľ čo stredne aktívne ženy majú oproti neaktívnym len o niečo 

viac ako polovičnú šancu prežívať ťažko zvládnuteľný alebo nezvládnuteľný stres (OR= 

0.5515, 95% CI: 0.3317-0.9170, P = 0.0218), vysoká úroveň fyzickej aktivity takúto 

ochrannú funkciu nemá. 

http://www.medcalc.org/
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Obézni muži sú významne menej vystavení stresu v zamestnaní (OR=0,5086 95% 

CI: 0,2946- 0,8779, P = 0,0152), avšak muži s nadváhou majú oproti mužom s normálnou 

hmotnosťou takmer 2x vyššiu šancu, že budú mať častý nezvládnuteľný alebo len ťažko 

zvládnuteľný pracovný stres (OR=1,9518  95% CI: 1,204-3,1641, P=0.0067). Oproti 

obéznym mužom majú pravdepodobnosť stresu v zamestnaní až 2,5x vyššiu (OR= 2,5095 

95% CI:1,4236-4,4238,  P = 0,0015). Mohlo by sa zdať, že to súvisí aj s tým, že medzi 

obéznymi mužmi je menej zamestnaných, ale muži s nadváhou sú oproti obéznym viac než 

2x častejšie  ťažko stresovaní aj v súkromí ( OR = 2,2604  95% CI: 1,1308-4,5182, P = 

0,0210 ). Oproti mužom s normálnou hmotnosťou je pre mužov s nadváhou šanca ťažkého 

stresu v súkromí tiež vyššia, nie však významne.  

U žien nie sú významné rozdiely v zastúpení ťažko stresovaných v jednotlivých 

hmotnostných kategóriách, a hoci sa z grafického zobrazenia črtá vyššia proporcia 

stresovaných v práci medzi ženami s normálnou hmotnosťou a stresovaných v súkromí 

medzi obéznymi, nepotvrdila sa táto distribúcia ako štatisticky významná.  

 Celkovú pohodu ľudí popri  stresujúcich situáciách, s ktorými sa im viac či menej 

úspešne darí vyrovnávať s prispením vhodnej pravidelnej fyzickej aktivity, ovplyvňuje aj 

zdravotný stav. Ako preukázala aj táto štúdia, nadváha a obezita prispievajú k diskomfortu, 

pretože úzko súvisia s rozvojom metabolického syndrómu a s dlhodobými zdravotnými 

problémami. U obéznych ľudí a aj u ľudí s nadváhou je prítomnosť metabolického 

syndrómu (definovaného podľa konsenzu IDF, 2005) častejšia, než u osôb s normálnou 

hmotnosťou. Táto súvislosť je u oboch pohlaví vysoko významná ( Pearsonov chí-kvadrát, 

Pr.= 0,000). Rozdiely v hmotnostných kategóriách pri výskyte zdravotných problémov sú 

tiež významné u oboch pohlaví. Obézny muž má oproti mužovi s normálnou hmotnosťou 

viac než dvojnásobnú šancu prítomnosti dlhodobých zdravotných ťažkostí: OR = 2,07   

95% CI: 1,43-2,99, P= 0,0001. Obézna žena má oproti žene s normálnou hmotnosťou 

takmer štvornásobnú šancu trpieť  dlhodobými zdravotnými ťažkosťami: OR = 3,82   95% 

CI: 2,74-5,32, P= 0,0001. Už ženy s nadváhou s BMI v rozsahu 25-29,9 majú  túto šancu 

viac než dvojnásobnú oproti ženám s BMI < 25: OR = 2,17   95% CI: 1,6-2,9,  P=0,0001.  

Nepreukázala sa významná súvislosť medzi primeranou či  nadmernou hmotnosťou 

a týždennou  frekvenciou  dlhšie trvajúcich  pohybových  činností. Ak však zohľadňujeme 

aj intenzitu aktivít, vzťah medzi fyzickou aktivitou a hmotnostnou kategóriou (podľa BMI) 

je u mužov významný.  

Medzi týždennou frekvenciou  pohybových aktivít nad 30 minút a pociťovaním 

dlhodobých zdravotných ťažkostí sa ani u mužov, ani u žien nepreukázala významná 

súvislosť. Keď sa však zohľadňuje intenzita, ukazuje sa, že u žien bez zdravotných 

problémov je častejšia len mierna aktivita (PA skóre = 2-3), zatiaľ čo u mužov sa absencia 

zdravotných problémov spája s častejšou fyzickou aktivitou vyššej intenzity (PA skóre = 

6+) 

 

Záver 

S nadmernou hmotnosťou sa významne zvyšuje výskyt ďalších rizikových faktorov 

a zdravotných ťažkostí (obr. 1). 

U oboch pohlaví sa preukázala významná súvislosť medzi pociťovaním ťažko 

zvládnuteľného až nezvládnuteľného stresu  a fyzickou aktivitou, či už sa brala do úvahy 

len týždenná frekvencia pohybu nad 30 min., alebo sa zohľadňovala aj intenzita aktivít. U 

žien sa nezistila súvislosť medzi zvládaním stresu a hmotnostnou kategóriou, zatiaľ čo 

u mužov sa črtajú prekvapivé súvislosti – najmenej sú zaťažení stresom – či už 

v zamestnaní, alebo v súkromí – obézni muži, najviac muži s nadhmotnosťou (obr. č. 2, 3). 

Z údajov od respondentov zúčastnených v štúdii EHES sa napriek očakávaniam 

nepotvrdilo, že by často vykonávané pohybové aktivity nad 30 minút znižovali výskyt 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 
 

352 
 

zdravotných problémov (obr. 4). U žien nie je jednoznačná ani súvislosť fyzickej aktivity s 

primeranou hmotnosťou (obr. 5), či inaktivity s kumuláciou rizikových faktorov 

označovanou ako metabolický syndróm (obr. 6). Ukazuje sa, že s pocitom pohody sa u 

žien spája síce pravidelná, nie však priveľmi častá aktivita, skôr miernej intenzity (obr. 4). 

Dôležité je uvedomiť si, že pri protrahovanej aktivite (30 minút a viac) je ako ťažká a 

namáhavá  vnímaná už aj záťaž okolo 75% maxima. Okrem toho u ľudí s nadváhou sa na 

nadhodnotení intenzity môže podieľať diskomfort súvisiaci so zvýšeným zaťažením 

pohybového ústrojenstva.  

Dotazník EHES neberie do úvahy fyzické aktivity trvajúce od 10 do 30 minút. 

Práve do tejto kategórie spadajú krátke činnosti okolo hranice anaeróbneho prahu, alebo aj 

nad ním, zvyšujúce výkonnosť a zlepšujúce adaptabilitu organizmu na fyzickú záťaž, aj 

intenzívnejšie posilňovacie cvičenia alebo ťažšie pracovné úkony, ktoré priaznivo 

ovplyvňujú rozvoj svalovej hmoty a tým zvyšujú bazálny metabolizmus, ale aj 

kompenzačné a relaxačné cvičenia, zlepšujúce funkciu a znižujúce bolestivosť  

pohybového ústrojenstva. Abstrahovanie od kratších aktivít, ktorých súhrnný objem a 

fyziologický účinok môže byť pri dostatočnej frekvencii závažný, spôsobuje neúplnosť 

obrazu, ktorý by nám takáto rozsiahla štúdia mohla poskytnúť o protektívnom vplyve 

aktívneho spôsobu života a súvislostiach inaktivity s rozvojom patologických stavov. 
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Obr. 1 – Výskyt metabolického syndrómu a zdravotných ťažkostí u osôb a nadváhou a obezitou 

 

Obr. 2 – Hmotnostné kategórie (podľa BMI) a pociťovanie stresu 
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Obr. 3 – Fyzická aktivita a pocit častého nezvládnuteľného, alebo len ťažko zvládnuteľného stresu 

 

 
Obr. 4 – Fyzická aktivita a dlhodobé zdravotné ťažkosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č.5 – Fyzická aktivita a hmotnostné kategórie 

Fyzická aktivita a nadváha:
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Obr.č.6 – Fyzická aktivita a metabolický syndróm 
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SÉROLOGICKÝ PRIESKUM LYMSKEJ BORELIÓZY U DARCOV KRVI NA 

VÝCHODNOM SLOVENSKU 

 

Ľ. Zákutná, E. Dorko, K. Rimárová 

Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ LF, Košice  

 

Abstrakt 

Úvod: Cieľom práce bolo poukázať na Lymskú boreliózu (LB) ako dôležitú 

zooantroponózu vyskytujúcu sa na našom území prostredníctvom detekcie  špecifických 

antiboréliových  protilátok  u zdravých darcov krvi z východného Slovenska za použitia 

dvoch sérologických metód. 

Materiál a metodika: 124 darcov krvi bolo vyšetrených na prítomnosť protilátok 

triedy IgG proti Borrelia burgdorferi sensu lato. K diagnostike boli použité laboratórne 

pripravené testy ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) a WB (Western blot).  

Anamnestické údaje boli získané z nami predložených dotazníkov. 

Výsledky: Pozitivita IgG antiboréliových protilátok  bola metódou ELISA 

zaznamenaná u 15 % a metódou WB u 1,6 % vyšetrených.  

Záver: Vzhľadom k rozdielnosti používaných metodík a antigénov môžu byť aj 

výsledky výrazne odlišné. Výsledky potvrdzujú aj fakt, že neexistuje korelácia medzi 

poštípaním kliešťom a výskytom antiboréliových protilátok. 

 

Úvod 

Lymská borelióza je v súčasnosti najrozšírenejšou antropozoonózou prenášanou 

kliešťami na severnej pologuli. Je to multisystémové ochorenie, spôsobené spirochétou 

Borrelia burgdorferi sensu lato (8). Zo zastúpených manifestácií ochorenia sú najbežnejšie 

dermatologické prejavy (prevládajú v strednej a severnej Európe), menej časté sú 

muskuloskeletové (artralgie a artritídy s prevahou v USA) a neurologické príznaky 

(meningitídy, neuritídy, neuropsychiatrické symptómy, najčastejšie v západnej Európe) 

(14). Progresia akútnej fázy LB do chronickej závisí od viacerých atribútov, napr. od druhu 

borélie a spôsobenej infekcie. Borrelia burgdorferi sensu lato je  komplex borélií, ktorý v 

súčasnosti zahŕňa najmenej 18 druhov. V Európe sú z nich pre ľudí patogénne: B. afzelii, 

B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto, príležitostne aj B. bavariensis a B. spielmanii. 

Patogenita ďalších druhov ako napr. B. lusitaniae, B. valaisiana a B. bissetii je doposiaľ 

nejasná (16). Na Slovensku prevažujú druhy B. garinii a B. afzelii (9),  ktoré boli použité aj 

v našej štúdii.  

LB podlieha povinnému hláseniu a je na Slovensku evidovaná od roka 1985. 

Z dlhodobého hľadiska má výskyt LB v SR stúpajúci trend, pričom najvyššia chorobnosť 

je evidovaná najmä v Trenčianskom kraji. Z analýzy epidemiologickej situácie v SR 

vyplýva, že v roku 2010 bolo hlásených na Slovensku 1054 prípadov, v roku 2011 ich bolo 

852  a  v roku 2012 bolo evidovaných zatiaľ 712 prípadov (10). Reálne počty ochorení sú 

však mnohonásobne vyššie aj z hľadiska neochoty zdravotníckych pracovníkov boreliózu 

hlásiť. 

Borélie sú  prenášané v prvom rade po poštípaní kliešťom. Podľa geografického 

výskytu sú to: Ixodes ricinus v Európe, I. pacificus, I. scapularis v USA a I. persucatus 

v Ázii. K infekcii rany dochádza regurgitáciou natráveného obsahu alebo potriesnením 

trusom kliešťa. Rozvoj infekcie je závislý od dĺžky satia kliešťa a od množstva vniknutých 

mikroorganizmov. K nakazeniu človeka je potrebná doba prisatia minimálne 12 – 24 hodín 

(8). Možný je aj prenos mliekom niektorých domácich zvierat. Transplacentárny prenos 

bol popísaný, nie je však známe aké dôsledky mal na plod.  Kauzálna súvislosť s nálezmi 
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u malformovaných plodov vyžaduje ešte ďalší výskum (5). Prenos krvnou transfúziou bol 

dokázaný na myšacom modeli (11). B. burgdorferi bola vykultivovaná z krvi niektorých 

pacientov vo včasnom štádiu, existuje teda možnosť prenosu v priebehu transfúzie aj u 

ľudí (2, 5). Teoreticky je možný prenos aj iným hmyzom (ovady, bodalky maštaľné, 

komáre, eventuálne iné), aj keď ešte v praxi nebol dokázaný. V Českej republike bol ako 

vektor borélií dokázaný komár Aedes vexans, v USA A. canadensis a A. stimulans. 

V týchto vektoroch, vzhľadom na ich životnosť, borélie prežívajú kratšie (6). 

Tvorba protilátok ako imunitná odpoveď na infekciu boréliami sa vyvíja pomaly. 

Protilátky v sére možno zachytiť v prípade lokalizovanej formy u 20 –  50 % pacientov, pri 

včasnej diseminovanej forme u 70 – 90 % pacientov  a v neskorej fáze je detekcia takmer 

100 %. Podobne ako u iných infekcií, aj tu dochádza najskôr k tvorbe protilátok triedy IgM 

(3-6 týždňov od prisatia kliešťa) a následne protilátok triedy IgG (po 6 týždňoch) (8). 

V najvyššej miere sa v sérologickej diagnostike používa ELISA, ktorá má síce vysokú 

senzitivitu, ale nízku špecificitu. WB sa používa ako konfirmačná metóda najmä pri 

nejasných alebo rozporných výsledkoch základných sérologických metód. Vyšetrenie 

špecifických protilátok sa vykonáva s antigénnym lyzátom resp. rekombinantnými 

antigénmi. Umožňuje stanovenie protilátok proti jednotlivým definovaným antigénom (2, 

12).  

 

Materiál a metodika 

Vyšetrili sme 124 zdravých darcov krvi z oblasti východného Slovenska, z toho 77 

mužov a 47 žien. Išlo prevažne o ľudí v produktívnom  veku do 30 rokov (n=68), 30 – 50 

rokov (n=42), najmenej bolo darcov nad 50 rokov (n=12). Sérum bolo spracované v 

Laboratóriu biomedicínskej mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach. U všetkých 

vzoriek boli detegované IgG špecifické protilátky proti B. burgdorferi laboratórne 

pripravenou imunoenzymatickou metódou ELISA a metódou WB za použitia vlastných 

celobunkových antigénov WCL (whole cell antigen) druhov B. garinii a B. afzelii 

v pomere 1:1. V ELISA teste bola použitá koncentrácia 100 μg / jamku WCL, zriedené 

sérum v pomere 1: 100, antihumánna protilátka IgG a vizualizácia substrátom. V teste WB 

bolo použitých 10 μg / nitrocelulózový prúžok, rovnako riedené sérum, antihumánna 

protilátka IgG a vizualizácia chemiluminiscenciou. 

Súčasťou uvedeného skríningu bolo  vyplnenie dotazníka s demografickými (vek, 

pohlavie, bydlisko) a epidemiologickými údajmi (poštípanie kliešťom, pobyt v lese).  

 

Výsledky 

Prítomnosť protilátok  

Pozitivita IgG antiboréliových protilátok (tab. 1) bola metódou ELISA 

zaznamenaná u 15 % (n=19), z toho u 9 vo veku do 30 rokov a u 10 vo veku 30 – 50 

rokov. Zaujímavou bola absencia protilátok u starších darcov. Séropozitivita sa vyskytla  

takmer v rovnakom zastúpení u oboch pohlaví (9 mužov, 10 žien). Poštípanie kliešťom 

udali v anamnéze iba traja. Použitím špecifickejšieho testu WB bola zaznamenaná 

séropozitivita  u 1,6 % vyšetrených (1 muž a 1 žena) (graf 1). 

 

Tab. 1. Počet vyšetrených v jednotlivých testoch 

Borrelia burgdorferi – IgG  ELISA WB 

negatívne 105 122 

pozitívne 19 2 

Spolu 124 124 
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Graf 1 Percentuálne zastúpenie séropozitivity a séronegativity na prítomnosť 

protilátok IgG u darcov krvi 

 Prítomnosť protilátok vo vzťahu k veku a pohlaviu 

V súvislosti s vekom boli detegované protilátky prevažne u 30 – 50 ročných, 

pravdepodobne aj z dôvodu početnejšieho zastúpenia mladších vekových kategórií (graf 2, 

3). Aj keď bolo viac vyšetrených sér mužskej populácie (62 %) (graf 4), vyššia záchytnosť 

protilátok bola zaznamenaná u žien (53%) (graf 5). 

 

      

Graf 2 Frekvencia veku                                Graf 3 Séropozitivita a vek  

          

Graf 4 Frekvencia pohlaví                           Graf 5 Séropozitivita a pohlavie 
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Prítomnosť protilátok vo vzťahu k bydlisku a pobytu v lese 

Výrazne vyšší výskyt protilátok  bol zaznamenaný u obyvateľov miest ako dedín 

(graf  6, 7). Väčšina respondentov chodieva do lesa príležitostne (graf 8). Táto skupina 

mala aj najvyššiu séropozitivitu, avšak vyskytla sa aj u ľudí, ktorí nechodievajú do lesa 

(graf 9) a neboli poštípaní kliešťom. 

 

   

Graf 6 Bydlisko                                           Graf 7 Séropozitivita a bydlisko 

 

    

Graf 8 Pobyt v lese                                      Graf 9 Séropozitivita a pobyt v lese 

 

Prítomnosť protilátok a kontakt s kliešťom 

Povinný dotazník pred transfúziou obsahuje v súvislosti s kliešťom prenosnými 

ochoreniami otázku o infestácii kliešťom. Poštípanie kliešťom negovalo  až 74 (60 %) 

nami sledovaných darcov krvi (graf 10), pričom až  16 z nich boli séropozitívni v teste 

ELISA (graf 11) a 2 aj v teste WB.  Nepotvrdzuje sa preto korelácia medzi kliešťom 

a výskytom protilátok, resp. LB.  
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Graf 10 Poštípanie kliešťom              Graf 11 Séropozitivita a poštípanie kliešťom 

 

 Prítomnosť protilátok a chov zvierat 

Domáce zvieratá chová polovica vyšetrovaných (graf 12), pričom u väčšiny z nich 

sa vyskytla prítomnosť protilátok (graf 13). 

    

 

Graf 12 Chov domácich zvierat                Graf 13 Séropozitivita a chov zvierat 

 

 

Diskusia 

Vzhľadom k rozdielnosti používaných metodík a antigénov v sérologických testoch 

je obtiažne porovnávať výsledky s inými štúdiami. Niektorí autori popisujú u darcov krvi 

takéto výsledky: Bartůněk a kol. (2007) uvádza v  Českej republike v teste ELISA 6 % 

séroprevalenciu IgG protilátok (10 % pri WB) (3), Tomao a kol. (2005) v Taliansku 4,9 % 

(3,5 % WB) (15), Aslan Baskulut a kol. (2012) v Turecku 4 % (3,3 % WB) (1),  Bazovská 

a kol. (2010) u darcov zo západného Slovenska 8,6 % (4). Sérologické prehľady u tzv. 
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zdravej populácie naznačujú, že určitá časť infikovaných osôb neochorie, resp. infekcia 

prebieha subklinicky alebo inaparentne. U exponovaných skupín (lesní robotníci) je 

percento aj niekoľkonásobne vyššie (2). 

V populácii býva vyššia séroprevalencia preukázaná u mužov, pravdepodobne 

súvisiaca s pracovnou expozíciou (2). Naopak klinická LB sa prevažne vyskytuje u žien 

(10). V súvislosti s vekom sa zaznamenávajú protilátky vo vyššom veku – zväčša nad 50 

rokov (2).  

Aj keď najrizikovejšie z pohľadu infestácie sú listnaté lesy a trávnaté či krovinaté 

plochy, rizikové sú aj mestské parky a rôzne neobrábané polia urbárnej krajiny (13). 

Nakaziť sa tak môžu aj ľudia z mestských lokalít.  

Množstvo infikovaných ľudí si na kontakt s kliešťom nespomína, v USA je to 30 

%, v Európe až 64 % postihnutých (2). Dôležitým faktorom pri prenose nákazy je 

skutočnosť, že kliešte majú vývojové štádiá: larva, nymfa, imágo, prvé dve dosahujú 

veľkosť 1-2 mm, môžu byť na ľudskom tele ľahko prehliadnuté, pacient tak infestáciu 

kliešťom neguje. Všetky vývojové štádiá prenášajú borélie do tela človeka rovnako účinne 

(13).  

Niektoré štúdie poukazujú na súvis séroprevalencie s chovom domácich zvierat, 

najmä psa a mačky, z ktorých sa môže nakaziť človek napríklad  pri neopatrnom a 

nechránenom  odstraňovaní infikovaného kliešťa. Borélie sú tak schopné preniknúť do tela 

človeka aj cez drobné exkoriácie, trhlinky alebo iné kožné defekty (2). Je možný aj presun 

kliešťa na človeka pri úzkom kontakte so zvieraťom. Napríklad Dehnert a kol. (2012) 

zaznamenal vysokú štatistickú významnosť hladín antiboreliových protilátok u detí 

s mačkou v domácnosti ako u ostatných bez domáceho zvieraťa (7).  

 

Záver  
Aj napriek početnej prítomnosti IgG protilátok v teste ELISA, ich špecificita bola 

potvrdená v druhom teste WB iba u 1,6 %. V rôznych štúdiách sú používané rôzne 

metodiky, resp. antigény. Použitím komerčných setov by aj naše výsledky mohli byť 

odlišné. Je preto obtiažne definovať mieru rizík súvisiacich s inaparentnými boréliovými 

infekciami.  

V teste ELISA sa zistil vyšší výskyt protilátok u žien ako u mužov, u obyvateľov 

miest ako dedín, u darcov krvi s negatívnou anamnézou poštípania kliešťom 

s príležitostným pobytom v lese. WB potvrdil séropozitivitu v dvoch prípadoch u 1 muža a 

1 ženy bývajúcich v meste, vo veku 30 – 50 rokov,  chovajúcich zvieratá. Obidvaja 

negovali kontakt s kliešťom. Opäť sa tak potvrdzuje, že prítomnosť protilátok nekoreluje 

s pozitívnou anamnézou poštípania kliešťom.  

Je nevyhnutnosťou pokračovať v sérologických štúdiách v populácii pre zlepšenie 

interpretácie diagnostických metód a tým pochopenie vzniku asymptomatických či 

klinických infekcií. 
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VÝSKYT VARICELLY A HERPES ZOSTER NA SLOVENSKU – SKUTOČNOSŤ 

A MODEL 

 

J. Zibolenová, H. Hudečková 

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Martin 

Abstrakt 

Úvod: Vírus varicella-zoster spôsobuje dve ochorenia:  varicellu a herpes zoster. Cieľom 

predkladanej práce bolo analyzovať výskyt varicelly a herpes zoster v populácii SR za roky 

1997-2012, vytvoriť zjednodušený matematický model popisujúci šírenie varicelly 

a porovnať na kvalitatívnej úrovni modelovaný a reálny výskyt. 

Materiál a metodika: Retrospektívne sme analyzovali výskyt varicelly a herpes zoster na 

Slovensku za roky 1997 až 2012. Podkladom pre analýzu boli údaje z databáz EPIS 

(Epidemiologický informačný systém v SR) a Slovstat (Štatistický úrad Slovenskej 

republiky).  

Na teoretické modelovanie šírenia varicelly bol použitý otvorený SIR (susceptible-

infected-resistant) model s heterogénnou populáciou rozdelenou do dvoch skupín. 

Výsledky: Za analyzované roky 1997-2012 bolo na Slovensku hlásených do EPIS celkom 

302 243 prípadov varicelly a 52 326 prípadov herpes zoster. Priemerná chorobnosť u detí 

do 15 rokov bola 1889,9/100 000, u adolescentov od 15 rokov a dospelých 25,6/100 000. 

Matematický model ponúkol pre varicellu kvalitatívne podobné výsledky. 

Závery: V poslednom desaťročí sa vo viacerých krajinách sveta vrátane krajín Európskej 

únie zavádza do praxe vakcinácia detí proti varicelle. Nakoľko pri širšom využívaní 

vakcíny je možné zvýšenie incidencie u dospelých, je potrebné tento jav preskúmať aj 

pomocou metód matematického modelovania. 

Kľúčové slová: varicella, herpes zoster, matematické modelovanie 

 

Úvod  
Vírus varicella-zoster je jedným z ôsmych doteraz známych herpetických vírusov 

spôsobujúci dve ochorenia:  varicellu a herpes zoster.  

Varicella je primárne vysoko infekčné ochorenie detského veku, sekundárne 

rýchlou infekciou vnímavých kontaktov približne na 90%. Má charakter sporadický, ale 

i epidemický s charakteristickým sezónnym výkyvom v zimných a skorých jarných 

mesiacoch (1). V detstve je obyčajne benígna a na jej zvládnutie stačí symptomatická 

terapia. Ťažký až fatálny priebeh zaznamenávame u dospelých, pacientov so zníženou T-

bunkovou imunitou a pacientov liečených glukokortikoidmi alebo chemoterapiou, ako aj u 

reaktivácie vírusu ev. prípadných komplikácií primoinfekcie. V týchto prípadoch do úvahy 

prichádza okrem symptomatickej i kauzálna terapia (1,2).  

Herpes zoster vzniká reaktiváciou latentnej nákazy v nervových gangliách, pričom 

dochádza k neuralgiám a vesikulárnej vyrážke lokalizovanej v oblasti kože inervovanej z 

infikovaného ganglia. I keď sa ochorenie môže objaviť v každom veku, najčastejšie býva u 

osôb starších ako päťdesiat rokov. Liečba je symptomatická a len časť postihnutých 

vyžaduje hospitalizáciu (3). 

Matematické modelovanie v oblasti epidemiológie zaznamenáva v posledných 

rokoch veľký rozvoj. Matematický model predstavuje opis komplexného systému 

pomocou matematických vzťahov. Modelovanie v oblasti epidemiológie má niekoľko 

výhod oproti ostatným formám výskumu. Je relatívne finančne nenáročné v porovnaní 

s rozsiahlymi epidemiologickými štúdiami. Neprináša so sebou etické problémy, pretože 

umožňuje skúmať nebezpečné ochorenia bez toho, aby bol ktokoľvek infikovaný. V 

prípade prepuknutia epidémie pomáha navrhnúť účinné opatrenia, poskytuje predpovede 
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o budúcom vývoji šírenia ochorení a dáva možnosť preniknúť do ich podstaty. Nevýhodou 

ostáva ťažko preveriteľná presnosť, vierohodnosť modelovania a samozrejme variabilita 

ochorení (4). 

Cieľom predkladanej práce bolo analyzovať výskyt varicely a herpes zoster v 

populácii SR za roky 1997 až 2012 a vytvoriť jednoduchý matematický model, ktorý by 

popisoval šírenie varicelly. 

 

Materiál a metódy 
 Retrospektívne sme analyzovali výskyt varicelly a herpes zoster na Slovensku za 

roky 1997 až 2012. Podkladom pre našu analýzu boli údaje z databázy EPIS 

(Epidemiologický informačný systém v SR) a z databázy Slovstat (Štatistický úrad 

Slovenskej republiky). 

Na matematické modelovanie šírenia varicelly bol použitý otvorený SIR 

(susceptible-infected-resistant) model s heterogénnou populáciou rozdelenou do dvoch 

skupín (4). 

Popis modelu 

Pre jednoduchosť sme uvažovali populáciu rozdelenú na dve skupiny: deti 

a dospelých. Nech Sdeti, Ideti, Rdeti je proporcia vnímavých, infekčných a imúnnych detí, 

Sdosp, Idosp, Rdosp je proporcia vnímavých, infekčných a imúnnych dospelých, ndeti je 

proporcia detí, ndosp je proporcia dospelých, L je stredná dĺžka života, Adosp je vek, 

v ktorom deti prechádzajú do skupiny dospelých (dospievanie). Za predpokladu 

pravouhlého vekového rozdelenia a nulového prirodzeného prírastku obyvateľstva platí: 

 

𝑺𝒅𝒆𝒕𝒊 + 𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊 + 𝑹𝒅𝒆𝒕𝒊 + 𝑺𝒅𝒐𝒔𝒑 + 𝑰𝒅𝒐𝒔𝒑 + 𝑹𝒅𝒐𝒔𝒑 = 𝒏𝒅𝒆𝒕𝒊 + 𝒏𝒅𝒐𝒔𝒑 = 𝟏 

𝒏𝒅𝒆𝒕𝒊 =
𝑨𝒅𝒐𝒔𝒑

𝑳
 

𝒏𝒅𝒐𝒔𝒑 =
𝑳 − 𝑨𝒅𝒐𝒔𝒑

𝑳
 

           Rovnice 1 

Uvažujme skupinu vnímavých detí Sdeti. Na jednej strane do tejto skupiny jedinci 

vstupujú pôrodnosťou π. Na druhej strane (za zjednodušeného predpokladu nulovej 

úmrtnosti detí) z nej vystupujú dvoma spôsobmi: prirodzene dospievajú a stanú sa z nich 

vnímaví dospelí Sdosp, alebo sa ako deti nakazia a prechádzajú do skupiny infekčných detí 

Ideti. Prvý proces, dospievanie, sa deje rýchlosťou 𝒍𝒄 = 𝟏/𝑨𝒅𝒐𝒔𝒑. Druhý proces, nakazenie, 

je závislý od prenosových parametrov 𝜷𝒄𝒂 medzi deťmi a dospelými (adult-children), 𝜷𝒄𝒄 
medzi deťmi (children-children) a proporciou infekčných detí Ideti a dospelých Idosp. 

Podobnými úvahami na základe schémy na obrázku 1 a s predpokladom, že varicela je 

trvalo imunizujúce ochorenie, pre ostatné skupiny dospejeme k nasledovnej sústave rovníc: 
𝒅𝑺𝒅𝒆𝒕𝒊
𝒅𝒕

= 𝝅 − 𝜷𝒄𝒄𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊𝑺𝒅𝒆𝒕𝒊 − 𝜷𝒄𝒂𝑰𝒅𝒐𝒔𝒑𝑺𝒅𝒆𝒕𝒊 − 𝒍𝒄𝑺𝒅𝒆𝒕𝒊 

𝒅𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊
𝒅𝒕

= 𝜷𝒄𝒄𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊𝑺𝒅𝒆𝒕𝒊 + 𝜷𝒄𝒂𝑰𝒅𝒐𝒔𝒑𝑺𝒅𝒆𝒕𝒊 − 𝒍𝒄𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊 − 𝜸𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊 

𝒅𝑹𝒅𝒆𝒕𝒊

𝒅𝒕
= −𝒍𝒄𝑹𝒅𝒆𝒕𝒊 + 𝜸𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊 

𝒅𝑺𝒅𝒐𝒔𝒑

𝒅𝒕
= −𝜷𝒂𝒄𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊𝑺𝒅𝒐𝒔𝒑 − 𝜷𝒂𝒂𝑰𝒅𝒐𝒔𝒑𝑺𝒅𝒐𝒔𝒑 + 𝒍𝒄𝑺𝒅𝒆𝒕𝒊 − 𝝁𝑺𝒅𝒐𝒔𝒑 

𝒅𝑰𝒅𝒐𝒔𝒑

𝒅𝒕
= 𝜷𝒂𝒄𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊𝑺𝒅𝒐𝒔𝒑 + 𝜷𝒂𝒂𝑰𝒅𝒐𝒔𝒑𝑺𝒅𝒐𝒔𝒑 + 𝒍𝒄𝑰𝒅𝒆𝒕𝒊 − 𝜸𝑰𝒅𝒐𝒔𝒑 − 𝝁𝑰𝒅𝒐𝒔𝒑 

𝒅𝑹𝒅𝒐𝒔𝒑

𝒅𝒕
= 𝒍𝒄𝑹𝒅𝒆𝒕𝒊 + 𝜸𝑰𝒅𝒐𝒔𝒑 − 𝝁𝑹𝒅𝒐𝒔𝒑 

 Rovnice 2 
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kde 𝜷𝒂𝒄  je prenosový parameter medzi dospelými a deťmi, 𝜷𝒂𝒂  je prenosový 

parameter medzi dospelými, μ je úmrtnosť dospelých viazaná s pôrodnosťou vzťahom 𝝁 =
𝝅
𝒏𝒅𝒐𝒔𝒑⁄ , γ je rýchlosť vyzdravenia γ = 1/D, kde D je doba infekčnosti.  

 
Obrázok 1: Schéma modelu 

 

Vstupné parametre  
Vstupné parametre sme volili tak, aby boli v súlade so známymi skutočnosťami 

o varicelle. Doba infekčnosti D je priemerne 7 dní (5). Hraničný vek medzi skupinou detí 

a dospelých sme zvolili Adosp = 15 rokov, prenosové parametre βcc = 880, βac = βca = 610, 

βaa = 390 efektívnych kontaktov v daných skupinách za rok, čo približne zodpovedá 

základnému reprodukčnému číslu R0 = 11 (základné reprodukčné číslo je počet 

sekundárnych prípadov zapríčinených vstupom jedného infekčného do plne vnímavej 

populácie) (4,6). Pôrodnosť π súvisí so strednou dĺžkou života L vzťahom π = 1/L, pre 

jednoduchosť výpočtov bola zvolená hodnota strednej dĺžky života L = 75 rokov.  

Počiatočné podmienky pre proporcie vnímavých, infekčných a imúnnych detí a dospelých 

boli Sdeti = 0,1, Sdosp = 0,1, Ideti  = 0,0001, Idosp = 0,0001, zvyšné proporcie sú dopočítané na 

základe vzťahov Rovnice 1. Dĺžka sledovaného obdobia je 30 rokov. Na riešenie sústavy 

rovníc bol použitý softvér Matlab. 

 

Výsledky 

 Za analyzované roky 1997 až 2012 bolo na Slovensku hlásených do EPIS celkom 

302 243 prípadov varicelly a 52 326 prípadov herpes zoster. Priemerná incidencia u 

varicelly predstavovala 350,3/100 000 obyvateľov (abs. 18 890) s minimom v roku 2006 – 

267,0/100 000 a maximom v 1997 – 515,4/100 000.  

Priemerná incidencia u herpes zoster bola 60,6/100 000 obyvateľov (abs. 3 270) 

s minimom v roku 1999 – 51,1/100 000 a maximom v roku 2009 – 69,7/100 000. Pre 

porovnanie s modelom sme vypočítali aj vekovošpecifické chorobnosti pre varicellu vo 

vekových skupinách 0-14 ročných (deti) a pre 15+ ročných (dospelí). Priemerná 

chorobnosť za roky 1997 až 2011 u detí do 15 rokov bola 1889,9/100 000, u adolescentov 

od 15 rokov a dospelých bola 25,6/100 000. Naopak pre herpes zoster bola priemerná 

hodnota chorobnosti vyššia u dospelých – 67,3/100 000 ako u detí – 27,6/100 000 (graf 1). 
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Graf. 2 Priemerná vekovošpecifická chorobnosť pre varicellu a herpes zoster za roky 

1997-2012 

 

 
Graf 1 Vývoj celkovej chorobnosti a chorobnosti vo vekových skupinách 0 – 14 a 15+ pre 

varicellu a herpes zoster za roky 1997-2011 
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Podrobnejší prieskum vekovošpecifických chorobností ukazuje, že najviac 

postihnuté vekové skupiny boli 1-4 a 5-9- roční, naopak, herpes zoster postihoval najmä 

starších ľudí. Chorobnosť na varicellu sa pohybovala od 1,2 u osôb starších ako 65 rokov 

do 2842,3 (veková skupina 5-9) a 2781,7 (veková skupina 1-4) na 100 000 obyvateľov 

danej vekovej skupiny.  

Pre herpes zoster bola najvyššia vekovošpecifická chorobnosť zaznamenaná 

v najstarších vekových skupinách, pre 65+ - 161,9/100 000, najnižšia bola u 0-ročných detí 

– 5,4/100 000 (graf 2). 

 

 

Graf 3 Vývoj proporcie vnímavých, imúnnych a infekčných detí a dospelých. Proporcie sú 

prepočítané na počty detí a dospelých (matematický model) 

 

Výstupom matematického modelu je vývoj proporcie vnímavých, infekčných 

a imúnnych detí a dospelých v čase. Riešením sústavy rovníc (Rovnice 2) vyplýva, že pri 

dosiahnutí endemického ekvilibria je proti varicelle imúnnych približne 97,4% dospelých 

a adolescentov od 15 rokov a 75,3% detí vo veku do 15 rokov. Naproti tomu vnímavých je 

približne 24,6% detí do 15 rokov a 2,6% dospelých. Infekčné sú predovšetkým deti, 

v endemickom ekvilibriu je infekčných približne 0,096% detí  a 0,007% dospelých v 

danom okamihu, čo po zohľadnení doby infekčnosti (D = 7 dní) predstavuje ročnú 

chorobnosť 5006/100 000 u detí a 365/100 000 u dospelých.  
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Riešenie sústavy rovníc (Rovnice 2) vykazuje tlmené oscilácie. Perióda aj 

amplitúda týchto oscilácii sa zmenšuje (Graf 3). 

 

Diskusia a závery 
Varicella je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich infekčných ochorení vo svete. 

Celosvetový odhad výskytu varicelly je cca 75 miliónov prípadov ročne, z toho asi 67 

miliónov v detstve a 3 milióny v dospelosti, herpes zoster postihne asi okolo 5 miliónov 

ľudí.  

Hoci v súčasnosti evidujeme pokles chorobnosti na Slovensku, stále patrí k veľmi 

častým infekciám detského veku. Hlásenie tohto ochorenia neodzrkadľuje reálnu 

epidemiologickú situáciu. Napriek tomu táto dlhodobá „podhlásenosť“ zhruba na rovnakej 

úrovni vystihuje problém a umožňuje reagovať a navrhovať preventívne epidemiologické 

opatrenia (7).  

U varicelly stále pozorujeme nárast ochorení v pravidelných 3 až 4-ročných 

intervaloch, ktoré ovplyvňujú chorobnosť neimúnnej populácie najmä v detskom veku. 

Najvyššiu chorobnosť, tak ako aj v ostatných krajinách, sme evidovali vo vekovej skupine 

1-4 a 5-9. Deti týchto vekových skupín sú najviac exponované nákaze vzhľadom na viac 

skutočností. Jednou z nich je pobyt vo veľkých kolektívoch (najmä v materských škôlkach 

a základných školách), ďalšou postupné dorastanie neimúnnej populácie, v ktorej sa veľmi 

rýchlo šíri pôvodca nákazy a vyvoláva ochorenia. 

Komplikácie po prekonaní varicely sú sedemkrát častejšie a úmrtia dvadsaťpäťkrát 

častejšie v dospelom než v detskom veku. Život ohrozujúce sú varicelová pneumónia 

a encefalitída. V prvom trimestri gravidity prichádza do úvahy riziko poškodenia plodu 

(retardácia , očné a končatinové malformácie) a pri neonatálnej varicele až 30% úmrtnosť. 

Veľmi rizikovou skupinou z hľadiska komplikácii po ochorení sú imunokompromitované 

osoby. 

V poslednom desaťročí sa vo viacerých krajinách sveta vrátane krajín Európskej 

únie zavádza do praxe vakcinácia detí proti varicelle, ktorej význam spočíva v prevencii 

oboch ochorení vyvolaných vírusom varicella-zoster a hlavne v ochrane detí s leukémiou, 

lymfómami alebo generalizovanými tumormi (8,9). Na Slovensku bola zaregistrovaná 

varicellová vakcína a je k dispozícií najmä ako štvorvalentná kombinovaná s antigénmi 

proti osýpkam, ružienke a parotitíde (MMR-V).   

Očkovanie zdravých detí je bezpečnejšie a imunoprotektivita  je lepšia ako u detí 

imunokompromitovaných a zdravých dospelých. Široké použitie vakcíny bude však 

rizikom pre vzostup incidencie u dospelých, preto je potrebné do budúcnosti zabezpečiť 

kompletné zaočkovanie celej populácie (8). 

 Použitý model prináša so sebou nové informácie o šírení varicelly. Vie 

predpovedať vývoj počtu vnímavých a imúnnych v čase, čo sa pomocou klasických metód 

v epidemiológii bežne nedá. Preto môžeme porovnávať len vypočítané proporcie 

infekčných so skutočnou chorobnosťou a tieto hodnoty sa značne odlišujú. Nakoľko je 

model veľmi jednoduchý, popisuje šírenie varicelly správne len v kvalitatívnej rovine. 

Pozorujeme súhlas so skutočnosťou vo viacerých črtách. V prvom rade postihuje 

predovšetkým deti, pretože je medzi nimi omnoho viac vnímavých. Naproti tomu dospelí 

sú z veľkej časti imúnni. Model tiež predpovedá periodické zvýšenia počtu infekčných, 

ktoré sú ale nasledované dlhším obdobím veľmi nízkeho počtu prípadov, čo je v rozpore so 

skutočnosťou. Tieto výkyvy sa s postupujúcim časom zmenšujú a v rovnovážnom stave 

infekcia endemicky pretrváva a počet infekčných sa nemení.  

Použitý model ja založený na predpoklade populácie, ktorá je rozdelená do dvoch 

skupín. Vo vnútri skupín sa jedinci stretávajú náhodne, s rovnakou pravdepodobnosťou, 

stretnutia jedincov z odlišných skupín sú menej časté. Tento fakt čiastočne odzrkadľuje 
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správanie ľudí – deti sa stretávajú predovšetkým s deťmi napríklad v školách 

a predškolských zariadeniach, dospelí sa stretávajú najmä s dospelými napríklad 

v zamestnaní. Samozrejme v skutočnosti sa líši pravdepodobnosť kontaktu medzi 

konkrétnymi jedincami v jednej skupine. Spomenutý nedostatok je možné čiastočne riešiť 

rozdelením populácie na viac podskupín, tým však rastie zložitosť modelu.  

 V použitom modeli nie je vôbec zahrnutá sezonalita ochorenia. V čase letných 

prázdnin dochádza k zníženiu počtu kontaktov medzi deťmi, čo môže mať veľký vplyv na 

výskyt ochorenia. Do modelu je možné včleniť časovú závislosť prenosového parametra 

βcc a tým determinovať sezónne zmeny vo výskyte varicelly. 

 Okrem iného, v budúcnosti by bolo zaujímavé sa zaoberať vplyvom očkovania na 

výskyt ochorenia v populácii. Nakoľko pri širšom využívaní vakcíny je možné zvýšenie 

incidencie u dospelých, je potrebné tento jav preskúmať aj pomocou metód matematického 

modelovania (10).   
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Abstrakt: 

Gestačný diabetes mellitus (GDM) je špecifický typ poruchy metabolizmu cukrov. 

Diagnostikuje sa u žien počas gravidity a ovplyvňuje nielen ich zdravie, ale aj vývoj a 

zdravie detí. V závislosti od monitorovania a kompenzácie tohto ochorenia môžeme 

pozorovať po pôrode viaceré zdravotné problémy u matky  a novorodenca.  Jedná sa o 

závažné ochorenie, ktoré vyžaduje interdisciplinárny prístup.  

Podľa World Health Organization (WHO) incidencia Diabetu mellitu vrátane  

GDM každoročne  celosvetovo stúpa. Na Slovensku sa výskyt  GDM odhaduje na 4% zo 

všetkých tehotných žien. Americká diabetologická asociácia odhaduje výskyt GDM u 7%. 

Existuje mnoho rizikových faktorov podieľajúcich sa na vzniku GDM. Pikorla uvádza ako 

dlhodobý rizikový faktor vzniku GDM a metabolických porúch obezitu . Po skončení 

gravidity u cca 80% žien ochorenie spontánne vymizne. Je však preukázané, že počas 

nasledujúcich 5-10 rokov ochorie 20-50% matiek s GDM na DM 2. typu.  Prevalencia 

GDM sa mení v priamej úmere k prevalencii DM 2.typu v danej populácii alebo etnickej 

skupine. 

Snahou je poukázať na závažnosť ochorenia ovplyvňujúceho zdravie matky 

a dieťaťa. Dôležitá je primárna a sekundárna prevencia zo strany matky, správna 

komunikácia medzi lekárom a pacientkou, ako aj diagnostika, sledovanie a liečenie GDM.   

 

 

Úvod 

  Podľa klasifikácie WHO sa Gestačný diabetes mellitus definuje ako hyperglykémia 

zaznamenaná  prvýkrát počas  tehotenstva. GDM sa teda klasifikuje  ako akýkoľvek stupeň 

glukózovej intolerancie počas gravidity (14). 

 

Epidemiológia 
Celosvetovo sa odhaduje približne 347 miliónov  diabetikov, vrátane tehotných 

žien s  GDM . V rozvojových krajinách zomrie na následky diabetu viac ako 80% ľudí 

ročne. WHO predpovedá nárast úmrtí o dve tretiny v roku 2030 v porovnaní  s počtom 

úmrtí na následky DM v roku 2008 (14). 

Výskyt GDM  sa udáva medzi  1-14% tehotných žien v závislosti od stupňa 

diagnostiky v jednotlivých krajinách. Existujú výrazné etnické a ekonomické rozdiely 

v prevalencii ochorenia. Americká diabetologická asociácia odhaduje  výskyt GDM  u  7% 

(2). V USA sa ochorenie vyskytuje viac u pôvodných obyvateľov,  aziatov, hispáncov 

a afroameričanov. V Európe je prevalencia GDM vyššia u aziatok v porovnaní 

s európskymi ženami (4). Na Slovensku sa výskyt  GDM odhaduje na 4% zo všetkých 

tehotných (4).  King  uvádza zvlášť vysokú prevalenciu u indických žien 14,3%, čínskych 

žien 13,9%, a ázijských žien 11,9%.  

Tieto zistenia spoločne so štúdiou WHO ukazujú, že pre danú populáciu a etnickú 

skupinu výskyt  GDM odráža frekvenciu  výskytu DM 2. typu (8). 
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Skríning a diagnostika GDM 

Jednotné kritéria v rámci diagnostiky Gestačného diabetu neexistujú. Prehľad 

uvádzame v tabuľke 1.   

Na Slovensku sa skríning GDM realizuje vyšetrením Orálneho glukózového 

tolerančného testu (OGTT)  podľa  usmernenia uverejneného vo Vestníku Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2011. Vyšetrenie sa vykonáva štandardne 

všetkým gravidným ženám medzi 24-28 týždňom tehotenstva. Glykémia sa vyšetruje 

nalačno, po prvej hodine a po 120 minútach od vypitia roztoku glukózy. Ak sa zistia 

hraničné alebo patologické hodnoty glykémie pacientka by mala byť odoslaná  

k diabetológovi na komplexnú diagnostiku a liečbu. Následne by mala byť tehotná žena 

pravidelne sledovaná diabetológom v 2-týždňových intervaloch (13). 

Medzi rizikové faktory vzniku ochorenia zo strany matky patria:  nadhmotnosť 

alebo obezita  (BMI ≥25 kg/m2), nízky vzrast matky, neprimeraný nárast telesnej 

hmotnosti počas tehotenstva, vek žien > 35 rokov alebo naopak veľmi nízky vek  žien, 

vysoký krvný tlak, polycystické obličky, nevhodné zloženie stravy – vysoký príjem 

nenasýtených tukov, užívanie alkoholu. 

 Predispozíciou vzniku ochorenia je výskyt DM v rodine. GDM ovplyvňujú 

predchádzajúce gravidity, výskyt polyhydramnionu, preeklampsie, gestačného diabetu 

počas predošlých gravidít, pôrod dieťaťa s hmotnosťou > 4000g, narodenie mŕtveho plodu 

a opakované aborty (6). 

 

Tab. č. 1. Porovnanie diagnostických kritérií oGTT pre určenie GDM  (7, 13) 

 

Organizácia 

 

Glukózová 

záťaž 

[g] 

Požadovaný 

počet 

abnormálnych 

hodnôt 

Hladina 

glukózy 

nalačno 

[mmol/l] 

Hladina 

glukózy 

po 1 hodine 

[mmol/l] 

Hladina 

glukózy 

po 2 hodinách 

[mmol/l] 

IADPSG 75 ≥ 1 5.1 10.0 8.5 

WHO 75 ≥ 1 7.0  7.8 

ADA 100 ≥ 2 5.3 10.0 8.6 

ADIPS 75 ≥ 1 5.5  8.0 

CDA 75 ≥ 2 5.3 10.6 8.9 

EASD 75 ≥ 1 6.0  9.0 

NZSSD 75 ≥ 1 5.5  9.0 

MZ SR 75 ≥ 1 6.1 8,8 7.8 

ADA: American Diabetes Association (until autumn 2010); ADIPS: Australasian Diabetes 

in Pregnancy Society; CDA: Canadian Diabetes Association; EASD: European 

Association for the Study of Diabetes; IADPSG: International  association of Diabetes and 

Pregnancy Study Groups; NZSSD: New Zealand Society for the Study of Diabetes; WHO: 

World Health Organization; MZ SR: Vestník Min.zdravotníctva SR 2011. 

 

 

Komplikácie a zdravotné dopady GDM  na vývoj dieťaťa 

GDM vážne ohrozuje vývoj plodu, zdravotný stav novorodenca a dieťaťa. Pokiaľ 

diabetes matky nie je diagnostikovaný alebo dostatočne kompenzovaný,  plod je ohrozený 

vznikom diabetickej embryo- a fétopatie. Dochádza častejšie k spontánnym potratom. 

Existuje vyššie riziko výskytu vrodených vývojových chýb o 3-4 %  v porovnaní s 

novorodencami zdravých matiek. Po narodení môže pretrvávať hypoglykémia 

u novorodenca, ktorá je spojená s ďalšími komplikáciami. GDM závažne ovplyvňuje 

novorodeneckú morbiditu a mortalitu (9). 
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 Tabuľky podľa Nam Hana zaznamenávajú prevalenciu novorodeneckých 

komplikácií detí diabetičiek v porovnaní so zdravými matkami. Poukazuje na citlivosť 

plodu voči matkinmu glukózovému metabolizmu (tab. 2, 3). 

 

Tab. č 2.  Výskyt neonatálnych komplikácií novorodencov matiek s DM, GDM 

a matiek s normálnou toleranciou glukózy 

 DM 

[%] 
GDM 

[%] 
Normálna tolerancia 

glukózy 
[%] 

T. hypoglykémia 52 28 3 

P. hypoglykémia 6 2 0 

Hypokalcémia 5 5 0 

Hyperbilirubinémia 21 23 15 

Tachypnoe 5 2 0 

Polycytémia 11 7 0 

RDS 5 2 0 

IUGR 2 1 0 

 

Tab. č. 3. Výskyt najčastejších  vrodených vývojových chýb u detí matiek s DM 

v porovnaní s deťmi matiek s normálnou toleranciou glukózy (10). 

 Normálna tolerancia 

glukózy 
[%] 

DM 

[%] 

CNS 6,4 18,4 

Vrodená srdcová chyba 7,5 21,0 

Respiračné ochorenie 2,9 7,9 

Intestinálna atrézia 0,6 2,6 

Análna atrézia 1,0 2,6 

Poruchy močového ústrojenstva 3,1 11,8 

Poruchy horných končatín  2,3 3,9 

Poruchy dolných končatín 1,2 6,6 

Poruchy miechy 0,1 6,6 

Kaudálna dysgenéza 0,1 5,3 

 

Podľa vyššie uvedených tabuliek vyplýva, že GDM závažne ovplyvňuje 

novorodeneckú morbiditu a mortalitu. V literatúre sú spomínané aj neskoršie komplikácie 

u detí napríklad porušenie glukózovej tolerancie, výskyt diabetu mellitu, zvýšený výskyt 

obezity, riziko vzniku hypertenzie v neskoršom veku (12). 

 

Sledovanie rodičiek  

Aj keď  preventívnymi opatreniami nie je možné úplne eliminovať GDM, dodržaním 

niekoľkých pravidiel je možné znížiť riziko jeho vzniku: 

o  zníženie nadbytočnej telesnej hmotnosti ešte pred tehotenstvom, 

o  pohybová aktivita denne aspoň 30 minút – chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie, 

o  výber vhodnej stravy – viac vlákniny - ovocie, zelenina, celozrnná múka, menší 

podiel tuku v strave, 

o  vyhýbanie sa fajčeniu. 
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Tieto opatrenia zabezpečujú optimálnu hladinu cukru v krvi a následne znižujú riziko 

vzniku GDM (4). 

 Pokiaľ aj napriek primárnej prevencii vzniká ochorenie je nutné zabezpečiť vhodnú 

sekundárnu prevenciu. Matka je sledovaná diabetológom a nastavená na diétu, 

selfmonitoring glykémie poprípade medikamentóznu liečbu. Pri dodržiavaní  liečebných 

postupov je nižší počet komplikácií u dieťaťa a matky. 

Pacientky, ktoré prekonali GDM, majú byť z hľadiska rizika vzniku diabetu 

sledované v priebehu jedného mesiaca po pôrode a ak je diabetes stále prítomný, 

preklasifikuje sa. Ďalšie sledovanie žien je celoživotné s kontrolami minimálne každé 2 

roky (3). 

Našim cieľom je dať toto ochorenie do povedomia širokej, ale aj odbornej 

verejnosti a podieľať sa na znížení jeho incidencie. Vhodnou formou edukovať 

matky, komunikovať s nimi o problematike a neuvedomelých následkoch pre plod. 

Dôsledne vyšetrovať, diagnostikovať a liečiť gravidné ženy. Zlepšiť interdisciplinárnu 

spoluprácu medzi gynekológmi, diabetológmi a neonatológmi. 

 

Záver 

Pokiaľ sa OGT-test nevykonáva štandardne ako súčasť skríningového vyšetrenia 

tehotných žien, môže diagnostika GDM ujsť pozornosti, nakoľko symptomatológia tohto 

ochorenia je pomerne chudobná.  Komplikácie u novorodencov, detí a matiek nás však 

nútia zamyslieť sa, či je prevencia a liečba dostatočná a efektívna. 

  Povinnosťou gynekológa je vyšetriť každú tehotnú ženu a v prípade potreby 

odoslať na diabetologické vyšetrenie. Pri dôkladnom dodržiavaní vyšetrovacích postupov, 

by sme znížili  mortalita a morbiditu novorodencov a  znížil by sa narastajúci trend DM 2. 

typu u matiek s GDM. 

Naša práca sa zaoberá sledovaním pacientok s GDM, DM a ich detí 

hospitalizovaných na Oddelení neonatológie a JIRS v Banskej Bystrici. Cieľom práce je 

zistiť, či sa spomínané vyšetrenia vykonávajú podľa stanovených postupov. Zameriavame 

sa na sledovanie sociálnej situácie a životného štýlu matky. Porovnávame úspešnosť 

dietetickej a medikamentóznej liečby. V práci poukážeme na zdravotné komplikácie 

novorodencov a detí matiek s GDM a DM. Porovnáme zdravotnú starostlivosť o zdravého 

novorodenca a novorodenca matky s GDM, sociálne a ekonomické vplyvy  tohto 

ochorenia. Pokúsime sa nájsť spôsob, ako predchádzať vzniku ochorenia, zredukovať 

výskyt komplikácií u detí matiek diabetičiek. Našim cieľom je, aby sa narodilo zdravé 

dieťa a aby sa  zdravotný stav matky nezhoršil. 
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OD PRAMATKY LUCY K DNEŠNÉMU ČLOVEKU. STRUČNÝ PREHĽAD 

ANTROPOMETRICKÝCH A VÝVOJOVÝCH ŠTÚDIÍ 

 

J. Buchanec1, J. Zibolenová2, Ľ. Jakušová1, J. Buchancová2  

1Klinika detí  a dorastu  JLF UK, Martin, 2Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin 
 

 

Abstrakt 

Úvod: História ľudstva začína asi pred 3 miliónmi rokov objavením sa pramatky Lucy, 

ktorej antropometrické znaky  sa prvý krát  oddelili  od šimpanza. Mala výšku 100 cm, 

hmotnosť 30 kg a chodila  o dvoch. Jej  potomstvo bolo čoraz  vyššie a ťažšie. Pred 300 

tisíc  rokmi  Európu  osídlili Neandertálci  a kromaňonskí ľudia, ktorí  dosahovali  temer 

výšku  a hmotnosť dnešných ľudí a objem ich mozgovej kavity sa pohyboval  medzi 1300 

až 1400 ml. Oba druhy vyhynuli z neznámych príčin  asi pred 30.000 rokmi a ich miesto 

zaujal Homo sapiens sapiens. Zvíťazil v konkurenčnom boli  nad inými  hominoidmi 

a zaplnil Zem.   

Materiál a metodika: Autori porovnali vybrané výškové a váhové antropometrické 

ukazovatele pražských detí, ktoré publikoval Matiegka  r. 1896 s výsledkami neskôr 

získanými od ďalších autorov. Použili  deskriptívnu metódu s vyjadrením v tabuľkách.  

Výsledky: Z porovnávacích štúdií  vyplýva, že súčasní adolescenti  sú vyšší  o 20 až 25 cm  

a ťažší  o 15 až 20 kg na rozdiel od ich rovesníkov spred cca 110 rokov. Pohlavná zrelosť 

sa urýchlila o 3 až 4 roky. Tempo sekulárnej akcelerácie sa za posledné roky spomalilo, 

adolescenti  pomaly asi dosahujú maximum svojho vývoja. V neskoršom veku sa prejavuje 

sklon ku obezite, z čoho vyplýva zvýšenie frekvencie metabolicky podmienených ochorení  

a nebezpečie skracovania dĺžky života (už  uvádzané v USA).  

Závery: Ľudstvo, zdá sa, pomaly dosahuje maximum svojej výšky, budeme asi ,,rásť“ viac 

do  šírky ... Dĺžka strednej dĺžky života sa možno bude skracovať pre úmrtia na civilizačné 

choroby (obezita,  KV choroby, DM ) a  i. Úlohou verejného zdravotníctva  bude  dôsledne 

riešiť  túto  hrozbu v súčinnosti s optimalizáciou stravovacieho systému, zvýšením 

pohybovej aktivity s využitím prostriedkov výchovy  k zdravému životnému štýlu. Ide 

však o celospoločenský problém s nutnosťou zapojenia štátnej správy, výrobcov 

a predajcov potravy, organizátorov  spoločenského života a v neposlednom  rade  osvety 

a vedy.   

Kľúčové slová:  deti a dorast, sekulárna akcelerácia, Matiegka, pramatka Lucy, verejné 

zdravotníctvo   

 

Úvod 

Stručný  prehľad  vývoja človeka 

 Človek sa vyvinul z primátov. Jeho cesta  od paleocénu trvala približne 50 miliónov 

rokov. Vývojové štádia sa zdokonaľovali – od primitívnych foriem  až po  oddelenie 

šimpanza od Australopiteka, pričom ten druhý  už vykazoval  znaky ľudoopa (obr. 1).  

 Pramatkou ľudského rodu bola  podľa  nových zistení ,,Lucy“ a jej družina, patriaca 

rodu Australopitekus afarensis ktorý sa objavil asi pred 3 miliónmi rokov. Kostru Lucy 

objavili v r. 1974 na medzinárodnej výprave vedenej Yvesom Coppensom, Donaldom 

Johansonom a Mauriceom Taiebom v Hadare, v hornej časti afrického rohu (3). Podľa 

rádioizotopových  štúdií vek kostry  určili na 3,2 milióna rokov. Desaťročia trvalo, pokiaľ 

z úlomkov skompletizovali kostru. Idealizovaná podoba  Lucy je uložená v Etiópskom 

národnom múzeu. Je zaujímavé,  že podľa  genetických a antropometrických štúdií sa 

potvrdilo, že  súčasné svetové ľudstvo  je príbuzné  s Lucy - obr.2  (9). 
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 Východoafrický  roh, plný roklín, geologických  zlomov, prameňov, lesov a saván 

je pravdepodobne semenišťom  ľudského rodu, kde  sa vyvíjali  viac ako 10  hominoidov 

na rozlične vysokej úrovni,  z ktorých  hociktorý sa mohol stať východiskom pre ľudský 

rod. Nikto nevie, prečo ostatní vyhynuli a práve potomci Lucy zaplnili svet. 

V Európe sa asi pred 300.000 rokmi objavil  

Neandertálsky človek. Meral priemerne 168 

cm, bol robustnejší, mal kolísavú chôdzu 

o dvoch, objem mozgovej kavity 1400 ml. 

Ovládal reč, ošetroval ranených pochovával 

mŕtvych, do hrobov dával obľúbené 

predmety. Ženy sa dožívali len 22-25 rokov, 

12 ročné rodili (obr.3). Kromaňonský človek 

meral priemerne 180 cm, objem mozgovej kavity mal 1300 ml. Ovládal reč, bol výtvarne 

nadaný, zanechal maľby, opracované nástroje. Mal svetlú pleť(obr. 4). 

 Oba druhy žili vedľa seba až do r. asi 30.000 pred Kristom, kedy z neznámych 

príčin  vyhynuli. Európu cez africký roh osídlil Homo sapiens sapiens. Schéma evolúcie 

primátov je na obr. 5.  

 

 

  
Obr. 2  Idealizovaná podoba pramatky 

Lucy, výška 100 cm, váha 30 kg, 40 

fragmentov kostry. Chôdza o dvoch. 

  

Obr. 3 Neandertálsky človek Obr. 4 Kromaňonský človek 

Obr. 2 Náleziská  hominoidov vo východnej 

Afrike 
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Obr. 5  Evolúcia primátov 

 

 

Novoveká história 

 Novodobá národná história  antropometrických meraní začína u nás ešte v Rakúsko 

- Uhorsku. Najprv to boli merania brancov pred odchodom na frontu za Cisára Pána. 

Neskôr, krátko pred vznikom Československa,  vedecké základy  antropometrie  u nás  

založil  holešovický  lekár MUDr. Jindřich Matiegka.  

 V dňoch 15. mája – 31. novembra 1895 sa konala v Prahe Českoslovanská  

národopisní výstava, na ktorej sa prezentovalo 28 rôznych odborov života českého 

a parciálne aj slovenského ľudu.  V kapitole ,,Anthropologie“  a „Části všeobecné“ uvádzal  

MUDr. Jindřich  Matiegka  výsledky  na tému: Růst, vývin, tělesné vlastnosti a zdravotní 

poměry mládeže královského hlavního města Prahy (Příspěvky k antrhropologii 

a demografii českého lidu (11). Autor  s pomocou zdravotníckej obce a učiteľského zboru  

Prahy vyšetrili a zaznamenali u 45.000 detí vo veku 1-15 rokov výškové, váhové a niektoré 

ďalšie antropometrické ukazovatele, inteligenčný status, sociálne pomery, rodinné 

prostredie a iné parametre, ktoré dávali do vzájomných  súvislostí.  MUDr. Matiegka  

z uvedených výsledkov  

24. 11. 1896  predložil  

habilitačný spis (5), 

ktorý majú autori  tejto 

práce k dispozícii (obr. 

6). Niektoré z  jeho 

ďalších zistení sú v 

tab.1. Docent Matiegka 

sa stal profesorom, 

neskôr bol rektorom 

Karlovej univerzity. 

Najmä antropometrické 

údaje sa stali základom 

ďalších porovnávacích  

  
Obr. 6 Prof. MUDr. Matiegka a  úvod  jeho diela... 
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štúdií, ktoré sa v Čechách, neskôr v Československu a znovu v Čechách a na Slovensku  

realizovali každých 10 rokov (4,6,7,8 a iní). 

 

 

Tab. 1 Niektoré zistenia – Matiegka, 1896 

• čiernooké deti sú robustnejšie a nadanejšie 

• vidiecke deti sú robustnejšie 

• strava potencuje rast 

• svetlovlasí sú častejšie krátkozrakí 

• mozgová kavita je najväčšia u Nemcov, potom u Čechov, Maďarov, 

Slovákov, Juhoslávcov a Talianov 

• najlepší vplyv na rast, hmotnosť a vývin má dostatok majetnosti 

(bielkovinovej stravy) 

 

Poznámka:  hmotnosť a dĺžka novorodencov v r. 1896 bola približne rovnaká ako je tomu 

v súčasnosti. Terajší obvod hlavy novorodencov je v porovnaní s Matiegkovymi 

poznatkami  približne konštantný aj po 100 rokoch (1).  

 

Materiál a metodika 

 V práci sme porovnali vybrané výškové a váhové antropometrické ukazovatele  

Matiegku s výsledkami získanými od početných ďalších autorov (2,4,6,7,8). Pre 

porovnanie sme použili deskriptívnu metódu s vyjadrením v tabuľkách. 

   

Výsledky  

Výsledky  v tabuľkách dokumentujú  prudký trend  sekulárnej akcelerácie ( tab. 2 a, 2b, 3a, 

3b). 

 

Tab. 2a Výška chlapcov (cm) 

Chlapci Praha Slovensko 

Rok 1896 1989 2001 

5 roční 107 110 115 

10 roční 130 138,35 142 

14 roční 150 160,08 175,5* 

 

Tab. 2b Výška dievčat (cm) 

Dievčatá Praha Slovensko 

Rok 1896 1989 2001 

5 ročné 106,1 110 112 

10 ročné 132,2 138,35 140,1 

14 ročné 151,0 162,23 168* 

*15 roční 
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Tab. 3a Hmotnosť chlapcov (kg) 

Chlapci Praha Slovensko 

Rok 1896 1989 2001 

5 roční 17,7 19,08  20 

10 roční 27,2 31,84  34,2 

14 roční 44,7 49,53  63,2* 

 

Tab. 3b Hmotnosť dievčat (kg) 

Dievčatá Praha Slovensko 

Rok 1896 1989 2001 

5 ročné 17,6  18,79  20,1  

10 ročné 27,3  32,02  33,8  

14 ročné 44,7  50,52  57,0*  

*15 roční 

 

Diskusia  

 Výskum vývoja človeka má mnoho nepresností, snáď aj protirečení. Situácia  

siahajúca  do  nesmierne vzdialenej minulosti  sa asi nikdy presne nebude dať odhaliť. 

Vnucuje sa napr. otázka: Prečo vyhynuli zdatnejší jedinci s väčšou kapacitou lebky 

a prežili fyzicky slabší? Nevie sa v čom tkvie fakt, že aj malým matkám pred 110 rokmi sa 

rodili približne rovnako veľké deti, ako je tomu  u novorodencov v súčasnosti. 

 Literatúra uvádza, že rastová akcelerácia českých a slovenských detí bola 

najrýchlejšia v 50-tych rokoch 20 storočia (1). Jirák a spol. zistili, že u populácie 

severozápadnej Moravy sa rast ako aj pohlavné dozrievanie neskôr spomalili, dokonca 

váha dievčat sa znížila (2).Tento trend možno považovať za analogický aj na Slovensku. 

Zaujímavé sú hodnotenia Ševčíkovej a spol., ktoré upozornili, že 18 roční Slováci patria  

medzi najvyšších zo sledovaných krajín (7,10). Situáciu odzrkadľujú  obr. 7 a 8. 

 

 
Obr. 7 Porovnanie výšky chlapcov s niektorými krajinami 

Európy a s USA (Ševčíková a spol., 2010 a WHO 2006- cit.10) 
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Obr. 8 Porovnanie výšky  dievčat  s niektorými krajinami 

Európy a s USA (Ševčíková a spol., 2010 a WHO, 2006- cit.10) 

 

 Hodnotenia antropometrických parametrov môžu narážať na nepresnosti, ktoré 

vyplývajú  z toho, že  boli porovnávané  české (pražské) deti s inými. Najskôr slovenskými 

(pôvodná štúdia), neskôr (za ČSR) s ,,československými“. Následne už boli porovnávané  

české deti so slovenskými. S opatrnosťou sa musí hľadieť na dostupné údaje o výške 

a váhe adolescentov v roku 2001, kde boli (tab. 2a,2b,3a,3b) rozdiely vo veku (14 a 15 

roční), lebo v tomto období je výrazný pohyb sledovaných parametrov hlavne v skupinách 

vyrastajúcich  chlapcov. 

 

Záver  

  Za posledných 100 rokov sa zvýšila výška našich adolescentov o 20 až 25 cm a 

pohlavná zrelosť sa zrýchlila o 3 až 4 roky (sekulárna akcelerácia). Ľudstvo, zdá sa, 

pomaly dosahuje maximum svojej výšky,  budeme asi ,,rásť“ viac do  šírky ako výšky. 

Stredná dĺžka života sa možno bude skracovať pre úmrtia na civilizačné choroby (obezita,  

KV choroby, DM ) a  i.  

Úlohou verejného zdravotníctva  bude  dôsledne riešiť  túto  hrozbu v súčinnosti  

s optimalizáciou stravovacieho systému, zvýšením pohybovej aktivity, s využitím 

prostriedkov výchovy  k zdravému životnému  štýlu. Ide však o celospoločenský  problém 

s nutnosťou zapojenia štátnej správy, výrobcov a predajcov potravy, organizátorov  

spoločenského života a v neposlednom  rade  osvety a vedy.   
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PREHĽAD O KVALITE VODY VEREJNÝCH VODNÝCH ZDROJOV – 

ARTÉZSKYCH STUDNÍ V MESTE ŠAĽA ZA ROKY 1997 – 2011 

 

K. Dragúňová, M. Kraváriková, E. Moravčíková 

Oddelenie hygieny životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra, 
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Abstrakt 

 Studne slúžia na získavanie podzemnej vody. Budujú sa stavebno-technickými 

úpravami, pri ktorých sa poruší celistvosť krycej pôdnej vrstvy nad zvodneným podložím. 

V artézskych studniach je podzemná voda, ktorej voľná hladina leží vyššie než zemský 

povrch. Názov pochádza z francúzskej oblasti Artois, kde v 12. storočí kartuziánski mnísi 

vybudovali veľké množstvo takýchto studní. Na Slovensku sa prvé artézske studne začali 

budovať koncom 19. storočia. Cieľom referátu je zhodnotiť kvalitu vody z verejných 

vodných zdrojov – artézskych studní na území mesta Šaľa na základe mikrobiologických 

a chemických analýz a priblížiť históriu vzniku jednotlivých artézskych studní. 

 

Kľúčové slová: verejná artézska studňa, kvalita vody 

 

 

Úvod 

 Pitná voda  je zdravotne bezpečná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní 

nezmení zdravie prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich 

zdravie akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné 

zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. 5) 

Najcennejším zdrojom pitnej vody je podzemná voda. Najväčšia časť podzemnej 

vody vzniká presakovaním atmosférickej a povrchovej vody cez priepustné vrstvy litosféry 

(vadózne vody). Iba malá časť podzemnej vody vzniká priamym zlučovaním vodíka 

a kyslíka pri chemických reakciách v hĺbkových vrstvách litosféry (juvenilné vody).1))  

Vo vnútri zeme môžu podzemné vody tvoriť rezervoáre s voľnou hladinou - 

freatické vody alebo môžu byť uzavreté pod tlakom medzi dvoma nepriepustnými 

podložiami -artézske vody. 

Názov pochádza z francúzskej oblasti Artois, kde v 12. storočí kartuziánski mnísi 

vybudovali veľké množstvo takýchto studní. Najstaršie záznamy o artézskych studniach 

pochádzajú zo Sýrie a Egypta. 7) 

Hydrogeologickými vrtmi bola zistená prítomnosť artézskych vôd v kotlinách 

Slovenska a to v Liptovskej, Ipeľskej, Turčianskej, Hornonitrianskej, Žiarskej a tiež 

v slovenských nížinách – Podunajskej, Záhorskej, Východoslovenskej. 8) 

Prvé artézske studne na získanie pitnej vody začali na Slovensku vŕtať koncom 19. 

storočia. Hlboké studne (pod 500 m) nie sú vhodné na tieto ciele, pretože voda má vyššiu 

teplotu a nevyhovujúce chemické zloženie.  

 Studne slúžia na čerpanie podzemných vôd. Používajú sa rôzne typy – kopané, 

razené, vŕtané. Studňa musí mať nepriepustný kryt; prebytočná voda pri čerpaní sa musí 

odvádzať mimo okolia studne. Terén okolo studne má byť spádovaný smerom od studne, 

pričom bezprostredne okolo  studne (50 cm) má byť pre vodu nepriepustný. 2) 

 Studne môžeme rozdeliť napr. na verejné, neverejné, domové, požiarne, kopané, 

vŕtané, spúšťané. 3) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Artois&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/12._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kartuzi%C3%A1ni
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Artois&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/12._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kartuzi%C3%A1ni
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Experimentálna časť 

Do analýzy boli zahrnuté laboratórne výsledky vzoriek pitných vôd z verejných 

artézskych studní mesta Šaľa odobratých pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Nitre za obdobie 

rokov 1997 – 2011. Zdravotná bezpečnosť pitnej vody sa hodnotila a kontrolovala podľa 

ukazovateľov kvality pitnej vody a ich limitov podľa platných predpisov.  

V okrese Šaľa celkovo evidujeme 21 verejných artézskych studní, 

prevádzkovateľom ktorých sú jednotlivé obce a mesto. Hĺbky studní sú v rozpätí od 150 m 

do 360 m. 

 Na území mesta Šaľa sa t.č. nachádza 5 funkčných vodných zdrojov – verejných 

artézskych studní, nachádzajúcich sa na Námestí Sv. Trojice, Vlčanskej ul., 

Hviezdoslavovej ul., Hornej ul., Pribinovom námestí. V Dolnej ul. je riešený vývod vody z 

artézskej studne z Námestia Sv. Trojice, ktorý bol dlhé roky považovaný za samostatný 

zdroj vody. Okrem týchto vodných zdrojov sa na území mesta nachádza aj artézska studňa 

v Záhradníckej ul., ktorá je od leta r. 2009 mechanicky odstavená z dôvodu zvýšeného 

výskytu arzénu.  

Odbery vzoriek sa vykonávajú jedenkrát ročne na základe písomnej objednávky 

prevádzkovateľa alebo v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. Vyšší počet vyšetrení 

je z dôvodu kontrolných odberov pri nevyhovujúcej kvalite vody či už po stránke 

mikrobiologickej alebo chemickej.  O výsledkoch laboratórnych vyšetrení je 

prevádzkovateľ informovaný. Jednotlivé studne sú označené nápisom a údajom o ich 

prevádzkovateľovi a vhodnosti alebo nevhodnosti na pitné účely.   

Od r. 2003 boli vo vzorkách vôd z verejných artézskych studní mesta Šaľa okrem 

minimálneho rozboru vyšetrované i ďalšie chemické ukazovatele (kovy) na základe 

objednávky Mesta Šaľa (napr. arzén, chróm, kadmium, meď, nikel, olovo, ortuť, zinok, 

vápnik). 

 

1. Verejná artézska studňa Námestie Sv. Trojice 

 Výdatnosť 0,178 l/s 

Studňa o hĺbke 290 m bola vybudovaná v r. 1904. V čase jej budovania bola 

vykonaná čerpacia skúška, v rámci ktorej bola stanovená výdatnosť tohto vrtu až 90 l/min 

(1,5 l/s).  

Z dôvodu veľkej výdatnosti tohto zdroja bol vybudovaný na území mesta Šaľa prvý 

vodovod s dvomi rozvodmi, ktoré siahali po Námestie Sv. Juraja a Dolnú ul. Práve terajšia 

verejná artézska studňa v Dolnej ul.  bola dlhé roky považovaná za samostatný zdroj vody, 

no v skutočnosti to bol ukončený vývod zo studne nachádzajúcej sa na Námestí Sv. 

Trojice. 

Z vývodu na Námestí Sv. Trojice bol zásobovaný napr. vtedajší bývalý okresný 

úrad (dnes budova Obvodného úradu), ako aj byt notára (vedľa tejto budovy). Na Námestí 

Sv. Juraja boli na tento rozvod napojené Židovské kúpele. Tiež bola vybudovaná priamo 

zo studne odbočka pre napojenie Domu zdravotnej starostlivosti - terajšia ZŠ  na Ul. 

Pázmaňa. 9) 

Z prehľadu uvedeného v tab. 1 je zrejmé, že studňa na Námestí Sv. Trojice 

vykazovala  v niektorých rokoch nepatrne prekročené hodnoty farby, železa a mangánu. 

I napriek zvýšeným hodnotám chemických ukazovateľov boli vzorky vôd hodnotené ako 

vhodné na pitné účely. V rokoch 1998 – 2000 bola studňa mimo prevádzky. V odobratej 

vzorke vody z tejto studne v r. 2006 bola stanovená hraničná hodnota arzénu 0,0097 mg/l; 

V nariadení vlády SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú 

na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu bol limit najvyššej 

medznej hodnoty arzénu 0,01 mg/l. Na základe tohto zistenia boli odobraté ďalšie dve 

kontrolné vzorky na arzén, ktoré boli vyhovujúce: 0,0073 mg/l; 0,006 mg/l. Ani v ďalších 
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rokoch nebola prekročená najvyššia medzná hodnota arzénu. Obsah dusičnanov bol 

stanovený v rozpätí od nedetekovateľných hodnôt do max. 5,6 mg/l. 

 

2. Verejná artézska studňa Vlčanská ul.  

Výdatnosť 0,040 l/s 

Nakoľko množstvo vody z 2 jestvujúcich artézskych studní nepostačovalo pre ľudí 

už žijúcich v centre mesta, boli v roku 1958 vybudované 2 studne hĺbky cca 20 m. Tieto 

studne mali pôvodne zásobovať sídlisko aj ústrednú kotolňu vodou, ale nemohli byť 

využité z dôvodu chemickej  závadnosti (nevyhovujúca farba, zákal, chuť, tvrdosť, 

prítomnosť železa, vysoký obsah chloridov a pod.) Z dôvodu zložitej úpravy vody došlo k 

nutnosti vybudovať ďalší vodný zdroj. 

Hydrogeoogický prieskum nového vrtu bol teda spracovaný z dôvodu potreby 

riešenia zásobovania obyvateľov tejto časti Šale (dnešné sídlisko na Ul. Budovateľskej a v 

jej okolí) nezávadnou pitnou vodou. 

Výsledky rozborov z najbližšej artézskej studne (pri kostole na Nám. Sv. Trojice) 

spĺňali požiadavky na pitné účely (ČSN 567900) až na teplotu 19 – 20oC (čo bolo 

pochopiteľné vzhľadom na hĺbku vodonosného horizontu, odkiaľ bola  voda čerpaná - 290 

m). Bola však známa aj skutočnosť, že sa v tejto oblasti vyskytujú aj podzemné vody s 

vyšším obsahom železa a mangánu, čo poukazovalo na fakt, že tieto vodonosné artézske 

horizonty nie sú v spojitosti a teda je možné, že voda z tej istej hĺbky nemusí byť celkom 

totožná po chemickej stránke s ostatnými jestvujúcimi zdrojmi, čo sa neskôr aj potvrdilo. 

Vŕtacie práce boli začaté 1. marca a ukončené 11. septembra roku 1962. 

Pri vŕtaní  v hĺbke 142 až 145 m bol zistený vodonosný horizont s predpokladom dobrej 

kvality vody ale menšej výdatnosti. Preto sa pokračovalo až  do konečnej hĺbky 280 m, kde 

bola nameraná výdatnosť 1,20 l/s . 

Z výsledkov laboratórnych rozborov vyplynulo, že voda vyhovovala požiadavkám 

normy až na nepatrne zvýšený obsah železa, mangánu a teploty. Z toho dôvodu sa ani 

neuvažovalo o prípadnej úprave vody. Ďalším dôvodom bolo aj to, že sa v tom 

období   budoval aj verejný vodovod mesta, ktorý mal byť daný do prevádzky v rokoch 

1963-1966. 9) 

Ako je zrejmé z tab. 2, v sledovaných rokoch stále pretrvávajú nepatrne zvýšené 

hodnoty  farby, železa a mangánu, niekedy i pozitívna mikrobiológia (kultivovateľné 

mikroorganizmy pri 37oC, mezofilné mikroorganizmy). Z hľadiska ochrany zdravia bola 

voda z artézskej studne vo Vlčanskej ul. i napriek prekročeným ukazovateľom farby, 

železa mangánu hodnotená ako vhodná na pitné účely. Výnimkou bol r. 2011, v ktorom 

bola vyhodnotená ako nevyhovujúca pre prekročenie limitných hodnôt chemických 

ukazovateľov (Fe 0,93 mg/l, limit 0,2 mg/l, Mn 0,072 mg/l (limit 0,05 mg/l), farba 67,0 

mg/l (limit 20 mg/l). Obsah dusičnanov bol stanovený v rozpätí od nedetekovateľných 

hodnôt do max. 7,985 mg/l 

 

3. Verejná artézska studňa Hviezdoslavova ul.  

 Výdatnosť 0,086 l/s 

Studňa bola vybudovaná v novembri 1958, hĺbka vrtu 150,7 m. 

Vykazuje vyhovujúcu kvalitu vody (tab. 3). V r. 2010 bola zistená pozitívna 

mikrobiológia (koliformné baktérie), opakovanou laboratórnou skúškou  bol 

mikrobiologický nález vyhovujúci. Pri odbere v r. 2006 bola zistená prekročená hodnota 

chemického ukazovateľa niklu (0,031mg/l), max. limit je 0,02 mg/l. Opakovanou analýzou 

bola zaznamenaná hodnota nedetekovateľná, ktorá bola potvrdená i v nasledujúcich 

rokoch.  Obsah dusičnanov bol stanovený v rozpätí od 0 do max. 7,19 mg/l 
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4. Verejná artézska studňa Horná ul.  

Výdatnosť 0,112 l/s 

 Studňa bola vybudovaná pred rokom 1954, hĺbky 230 m. Bližšie informácie o tejto 

studni nie sú k dispozícii. Kvalitou vody patrí medzi najstabilnejšie. 

 Z tab. 4 možno konštatovať, že odobraté vzorky vôd za sledované obdobie 

vykazujú, že studňa v Hornej ul. má stabilnú kvalitu vody. Dvakrát bola zistená pozitívna 

mikrobiológia (kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC). V r. 2010 bola nameraná 

nadlimitná hodnota najvyššej medznej hodnoty v anorganickom ukazovateli ortuť 

(stanovená hodnota 0,00191 mg/l; max. limit 0,001 mg/l), nasledujúcimi vyšetreniami boli 

hodnoty ortuti vyhovujúce. Obsah dusičnanov bol v rozpätí od 0 do  max. 12,4 mg/l. 

  

5. Verejná artézska studňa Pribinovo námestie 

  Výdatnosť 0,203 l/s 

     Vodný zdroj z r. 1912, nachádzajúci sa na Pribinovom námestí, hĺbky 232 m.  

Okrem využívania studne na pitné účely sa podzemná voda využívala aj na požiarne účely, 

z toho dôvodu boli v minulosti budované požiarne nádrže. Pri tomto zdroji je  požiarna 

nádrž i v súčasnosti.   

 Verejná artézska studňa na Pribinovom námestí je vodný zdroj s vyhovujúcou 

kvalitou vody. Za sledované obdobie bolo odobratých celkovo 18 vzoriek, z ktorých iba 

v r. 2005 bola zistená l x nevyhovujúca mikrobiológia (kultivovateľné mikroorganizmy pri 

36oC). Opakovanou analýzou bol výsledok vyhovujúci. Ostatné vzorky mali vyhovujúcu 

kvalitu. Obsah dusičnanov bol stanovovaný v rozpätí od 0 do max. 7,564 mg/l. 

 

6. Verejná artézska studňa Dolná ul.  

 V Dolnej ul. je riešený vývod vody z artézskej studne z Námestia Sv. Trojice, ktorý 

bol dlhé roky považovaný za samostatný zdroj vody. 

 Ako je zrejmé z tab. 5, voda z artézskej studne v Dolnej ul. vykazuje kolísavú 

kvalitu po stránke chemickej (farba, železo,  mangán) a mikrobiologickej (escherichia coli, 

enterokoky, koliformné baktérie, mezofilné baktérie). Chemické ukazovatele farba a železo 

boli hodnotené ako vhodné na pitné účely okrem r. 2003 a 2011, v ktorom boli vzorky vôd 

hodnotené ako nevyhovujúca (Fe 1,42 mg/l, limit 0,2 mg/l;, Mn 0,080 mg/l, limit 0,05 

mg/l, farba 85,7 mg/l, limit 20). V rokoch 2004 – 2009 bola predmetná studňa mimo 

prevádzky. Obsah dusičnanov bol stanovovaný v rozpätí 0 – max. 7,423 mg/l. 

 

7. Bývalá verejná artézska studňa v Záhradníckej ul.  

Jedná sa o artézsku studňu vybudovanú v rodinnej zástavbe mesta, hĺbky 363 m. V 

súčasnosti je verejná artézska studňa mechanicky odstavená. 

Z tab. 6 možno konštatovať, že vzorka pitnej vody odobratá z verejnej artézskej 

studne na Záhradníckej ul. v r. 2003 nevyhovovala v stanovenom ukazovateli arzén 

požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 

vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

Prevádzkovateľ predmetnej studne bol písomne informovaný o danej skutočnosti a 

pre túto studňu platil zákaz používať vodu ako pitnú (t. j. na prípravu stravy, pitné účely). 

Bola označená nápisom „Nepitná voda“. 

Predmetná studňa na základe dlhodobého sledovania vykazovala trvale prekročený 

limit najvyššej medznej hodnoty 0,01 mg/l v anorganickom ukazovateli arzén  od r. 2003 – 

2009  v rozpätí od 0,0124 – 0,0210 mg/l. 

         V r. 2009 bola zistená na základe informácie Mesta Šaľa možnosť podvojného 

zásobovania vodou, keďže viacerí obyvatelia z okolitých rodinných domov boli na vodný 

zdroj – verejnú artézsku studňu napojení. Prevádzkovateľ artézskej studne Mesto Šaľa bol 
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o tejto skutočnosti písomne informovaný, s cieľom vykonania opatrení na zamedzenie 

odberu vody z uvedeného zdroja obyvateľmi tejto časti mesta.  

Zároveň bol vzhľadom na možnosť podvojného zásobovania vodou informovaný 

prevádzkovateľ verejného vodovodu ZsVS a.s. OZ Galanta so sídlom v Šali. Tento 

zabezpečil na základe predmetného oznámenia preverenie vodovodných prípojok a ich 

opatrenie spätnou klapkou. O vykonaných opatreniach na zabránenie podvojného 

zásobovania vodou   

prevádzkovateľ verejného vodovou písomne informoval RÚVZ so sídlom v Nitre. 

Výsledky vyšetrení jednotlivých artézskych studní sú uvedené v nasledovnom 

tabuľkovom prehľade: 

 
Tab.1 Prehľad o kvalite vody z verejnej  artézskej   Tab. 2 Prehľad o kvalite vody z verejnej artézskej 

           studne na Námestí Sv. Trojice                                   studne vo Vlčanskej ul. 

 

Verejná artézska studňa Námestie Sv. Trojice 

 

Verejná artézska studňa Vlčanská ul. 

Rok Počet Vyh. 
Nevyhovujúce 

Rok Počet Vyh. 
Nevyhovujúce 

mikrobiol. chémia mikrobiol. chémia 

1997 1 0 0 1 1997 1 0 1 1 

1998 0 0 0 0 1998 1 0 0 1 

1999 0 0 0 0 1999 1 0 0 1 

2000 0 0 0 0 2000 1 0 0 1 

2001 1 0 0 1 2001 1 0 0 1 

2002 1 0 0 1 2002 1 0 0 1 

2003 2 0 0 2 2003 2 0 0 2 

2004 1 0 0 1 2004 1 0 0 1 

2005 3 0 1 3 2005 3 0 1 3 

2006 3 2 0 1 2006 1 0 0 1 

2007 1 1 0 0 2007 1 0 0 1 

2008 1 1 0 0 2008 1 0 0 1 

2009 1 0 0 1 2009 1 0 1 1 

2010 1 1 0 0 2010 1 0 0 1 

2011 1 0 0 1 2011 1 0 0 1 

Spolu 17 5 1 12 Spolu 18 0 3 18 
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Tab. 3 Prehľad o kvalite vody z verejnej artézskej    Tab. 4 Prehľad o kvalite vody z verejnej artézskej 

            studne v Hviezdoslavovej ul.                                     studne v Hornej ul. 

 

Verejná artézska studňa Hviezdoslavova ul.  

  

Verejná artézska studňa Horná ul. 

Rok Počet Vyh. 
Nevyhovujúce 

Rok Počet Vyh. 
Nevyhovujúce 

mikrobiol. chémia mikrobiol. chémia 

1997 1 1 0 0 1997 1 1 0 0 

1998 1 1 0 0 1998 1 1 0 0 

1999 1 1 0 0 1999 1 1 0 0 

2000 1 1 0 0 2000 1 1 0 0 

2001 1 1 0 0 2001 1 1 0 0 

2002 1 1 0 0 2002 1 0 0 1 

2003 2 2 0 0 2003 2 2 0 0 

2004 1 1 0 0 2004 1 1 0 0 

2005 2 2 0 0 2005 3 1 2 0 

2006 3 2 0 1 2006 2 2 0 0 

2007 1 1 0 0 2007 1 1 0 0 

2008 1 1 0 0 2008 1 1 0 0 

2009 1 1 0 0 2009 1 1 0 0 

2010 2 1 1 0 2010 4 3 0 1 

2011 1 1 0 0 2011 1 1 0 0 

Spolu 20 18 1 1 Spolu 22 18 2 2 

 

 

Tab. 5 Prehľad o kvalite vody z verejnej artézskej   Tab. 6 Prehľad o kvalite vody z verejnej artézskej 

           studne v Dolnej ul.                                                     studne v Záhradníckej ul. 

 

Verejná artézska studňa Dolná ul..  

  

Verejná artézska studňa Záhradnícka ul. 

Rok Počet Vyh. 
Nevyhovujúce 

Rok Počet Vyh. 
Nevyhovujúce 

mikrobiol. chémia mikrobiol. chémia 

1997 1 1 0 0 1997 1 1 0 0 

1998 1 1 0 0 1998 1 1 0 0 

1999 1 1 0 0 1999 1 1 0 0 

2000 1 1 0 0 2000 1 1 0 0 

2001 1 1 0 0 2001 1 1 0 0 

2002 1 1 0 0 2002 1 0 0 1 

2003 2 2 0 0 2003 2 2 0 0 

2004 1 1 0 0 2004 1 1 0 0 

2005 2 2 0 0 2005 3 1 2 0 

2006 3 2 0 1 2006 2 2 0 0 

2007 1 1 0 0 2007 1 1 0 0 

2008 1 1 0 0 2008 1 1 0 0 

2009 1 1 0 0 2009 1 1 0 0 

2010 2 1 1 0 2010 4 3 0 1 

2011 1 1 0 0 2011 1 1 0 0 

Spolu 20 18 1 1 Spolu 22 18 2 2 

 

 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI 

 

389 
 

Záver 

 

 Po analýze získaných výsledkov možno konštatovať, že verejné artézske studne 

v meste Šaľa vykazujú prevažne vyhovujúcu kvalitu vody. Medzi najviac využívané 

studne obyvateľmi mesta patria artézske studne nachádzajúce sa v Hviezdoslavovej ul., 

Hornej a na Pribinovom námestí. Vzorky vôd z týchto studní kvalitou patria medzi 

najstabilnejšie a väčšinou vyhovujú v stanovených laboratórnych ukazovateľoch 

požiadavkám platných právnych predpisov.  
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MOŽNOSTI OVPLYVNENIA NÁRASTU OBEZITY U DETSKEJ 

A DORASTOVEJ POPULÁCIE 

 

J. Hamade,  E.  Pavleová,  E. Mihalská, E. Knošková, I. Rovný  

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52 , 826 45 Bratislava 

 

Úvod:  

Prevalencia obezity vo svete nadobúda v súčasnosti epidemický charakter. Podľa údajov 

WHO bolo v roku 1995  počet obéznych ľudí cca 200  miliónov, v r. 2000  bol 

zaznamenaný  nárast na 300 miliónov a  v r. 2011 cca 345 miliónov ľudí dosahuje hodnotu 

BMI > 30  a viac ako bilión ľudí trpí nadhmotnosťou.  

Cieľ:  

Cieľom príspevku  je poukázať na význam intervenčných programov prevencie obezity, 

realizovaných úradmi verejného zdravotníctva, ktorých závažnosť spočíva v monitoringu 

a pozitívnom ovplyvňovaní životného štýlu detí a mládeže.    

Vlastný text:   

Významným nástrojom prevencie obezity je Národný program prevencie obezity, který si  

vyžaduje spoluprácu  a zodpovednosť všetkých zainteresovaných sektorov,  rezortov a 

zložiek spoločnosti, vrátane súkromného sektoru,   tretieho   sektoru, či samospráv. Pred 

samotnou intervenciou je potrebné zmonitorovať výskyt nadhmotnosti a obezity u detí 

a mládeže, čo umožňuje projekt „ Prieskum telesného vývoja detí a mládeže“.  Ďalšie 

projekty, ktoré sa realizujú s cieľom intervencie  v tejto oblasti sú „Program ozdravenia 

výživy obyvateľstva“,  „Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií  

vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných  rizík spojených 

s konzumáciou jedál“,  „Zdravé deti v zdravých rodinách“, Európsky projekt „Školské 

ovocie“. Pozitívne ovplyvniť prevenciu obezity umožňuje aj množstvo rôznych 

edukačných aktivít,  ako aj legislatívnych nástrojov.  

Záver: 
Zmena životného štýlu sa nedá  dosiahnuť za krátky čas. Z hľadiska dlhodobej perspektívy  

znižovania výskytu obezity v populácii  má najväčší význam pozitívne ovplyvňovanie k 

zdravým životným  návykom  a postojom už od útleho detstva. Celospoločenské 

preventívne programy je potrebné riešiť medzirezortným prístupom, so zainteresovaním 

viacerých subjektov (školstvo,  potravinársky priemysel, telovýchovné organizácie, 

marketingové agentúry, mimovládne organizácie a pod.) 

 

Úvod:  

Prevalencia  obezity  vo svete nadobúda  epidemický charakter. Podľa údajov WHO sa 

evidovalo vo svete: 

  v r. 1995 - počet obéznych ľudí cca 200 miliónov 

  v r. 2000 - nárast na 300 miliónov 

  v r. 2011 – 345 miliónov ľudí  s BMI > 30 

 a viac ako bilión ľudí trpí nadhmotnosťou  

 

Metodika:  

 

Hodnotenie stupňa obezity – stupeň obezity hodnotíme podľa indexu BMI. 

BMI = telesná hmotnosť / (výška)2 ,   jednotka:   kg/m2
 

U dospelých je charakterizovaná nadhmotnosť: BMI >25 kg/m2 a obezita:   BMI > 30 

kg/m2 

Možnosti prevencie obezity  
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Národný program prevencie obezity -   vyžaduje si spoluprácu a zodpovednosť všetkých 

zainteresovaných sektorov,  rezortov a zložiek spoločnosti, vrátane súkromného sektora, 

tretieho   sektora, či samospráv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoštátny antropometrický  „Prieskum telesného vývoja detí a mládeže  na 

Slovensku“  
Prieskum telesného vývoja detí a mládeže predstavuje celosvetový unikát  pokiaľ  ide 

o kontinuálne dlhodobé sledovanie vybraných antropometrických ukazovateľov detí 

a mládeže. Na  ich základe  sa získavajú národné rastové štandardy, ktoré slúžia okrem 

iného na zmapovanie trendov výskytu nadhmotnosti a obezity detskej a dorastovej 

populácie. 

 

Program ozdravenia výživy obyvateľov SR  
Ozdravenie výživy detí a mládeže predstavuje:   

 zníženie spotreby komplexných sacharidov,  

 zníženie spotreby sacharózy (vysoký prívod sacharózy -  súčasný problém všetkých 

vyspelých krajín) 

 zníženie príjmu bielkovín - znížiť na 10-11 % (súčasný príjem zodpovedá 

odporúčaniam SZO, podľa súčasných názorov by však bolo vhodné ich podiel na 

energetickom príjme znížiť ) 

 výrazné zníženie prívodu celkových tukov (vysoký prívod tukov je najvýznamnejší 

negatívny jav v našej výžive) 

 zníženie prívodu cholesterolu a soli a zvýšenie prívodu vlákniny 

 podporovať zdravé trendy v školskom stravovaní  s preferovaním 

 čerstvého ovocia a zeleniny   

 

Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií  vybranej populácie detí 

SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál 
Cieľom je zhodnotiť stravovacie zvyklosti vybraných vekových skupín populácie detí vo 

vzťahu k odporúčaným výživovým dávkam a pohybovému režimu. Získané informácie 
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využiť v rámci poradenských aktivít zameraných na podporu a rozvoj zdravia detí 

v zriadených poradniach zdravia pre deti a mládež. 

 

Zdravé deti v zdravých rodinách  

Cieľom projektu je na základe výsledkov pravidelne vykonávaných meraní rizikových 

faktorov aterogenézy u detí a mládeže vo veku 11 a 17 rokov získať poznatky o životnom 

štýle a zdraví mladej populácie a aktualizovať intervenčné opatrenia na individuálnej 

a populačnej úrovni. 

Projekt prebieha pod gesciou   RÚVZ Banská Bystrica  a  ÚVZ SR prostredníctvom  

riešiteľských pracovísk, ktorými sú vybrané RÚVZ v SR 

 

Európsky projekt  „Školské ovocie“ 

Ciele projektu:  

 zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny    u detí predškolského a školského veku 

 zmeniť stravovacie návyky u detí už  v rannom školskom veku 

 znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí 

 podporiť zdravú výživu a zvýšiť  informovanosť o výživovej hodnote    

jednotlivých druhov ovocia a zeleniny 

Samotná realizácia projektu prebieha v zmysle  NV SR  č. 520/2010 Z. z. ktorým sa  mení 

a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby 

ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách.  

 

Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje pomoc a množstvo ovocia a 

zeleniny na jedného žiaka 

Por. č. Druh  Odporúčané množstvo 

jednej porcie  na žiaka v g 

alebo l  

1. jablko do 200g  

2. hruška  do 200g  

3. broskyňa do 200g  

4. marhuľa do 200g  

5. slivka do 200g  

6. čerešňa do 200g  

7. rajčina do 200g  

8. paprika do 200g  

9. reďkovka do 200g  

10. kaleráb do 200g  

11. mrkva do 200g  

12. ovocné alebo zeleninové 

šťavy 100% do 0,2 l 

13. ovocné pyré  do 200g  
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Účinná legislatíva: 

 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a  

doplnení niektorých  zákonov v znení  neskorších predpisov  a jeho vykonávacie    

predpisy)  

 odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a 

liečbe obezity u detí  (vestník MZ SR  z r. 2012 – čiastka 6 – 15) 

 Spolupráca s MŠVVaŠ SR  - pri tvorbe  legislatívy  a koncepčnej činnosti, realizácii   

intervenčných aktivít  

 

Záver: 

Potrebné je sústavné usmerňovanie detí a mládeže v spôsobe života a pohybovej  aktivite  

(správne stravovanie, aktívny pohyb,  organizovanie  režimu dňa – práca a aktívny, versus 

pasívny oddych,   regulovanie fyzickej a psychickej záťaže (primeranosť).  

Významnú úlohu zohráva odborná pomoc pri zriaďovaní a činnosti poradenských centier  

pre deti, mládež a rodičov  so zameraním na správnu výživu  a správnu životosprávu. 
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ZÁKON O OCHRANE  NEFAJČIAROV  

- HODNOTENIE VÝSLEDKOV ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO DOZORU 

V ZARIADENIACH  HŽP 

 
M. Chudovanová, M. Szóradová,  E. Kunkelová 

Oddelenie hygieny životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra, e-mail: nr.vodovody@uvzsr.sk 

 

Abstrakt 

Nikotinizmus patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšie druhy toxikománie a 31. máj 

je vyhlásený za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). 

V rámci obmedzenia šírenia fajčenia je zavedená kontrola tabaku s cieľom ochrany 

nefajčiarov pred škodlivými účinkami nedobrovoľného (pasívneho) fajčenia – 

vdychovania environmentálneho tabakového dymu (ETS - environmental tobacco smoke) 

a podpory zdravia fajčiarov.  

 

 

Úvod 

V oblasti verejného zdravotníctva v rámci obmedzenia šírenia fajčenia sa NR SR 

uzniesla na zákone č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 377/2004 Z. z.), ako vyplýva zo zmien a doplnení 

vykonávaných:  

- zákonom č. 465/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2005 

- zákonom č. 378/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2008 

- zákonom č. 461/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009 

- zákonom č. 87/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2009 

- zákonom č. 87/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2009 

- zákonom č. 547/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2011 

 

 Cieľom tohto zákona je ochrana ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako 

návykovej  a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch. Ďalej 

ochrana ľudí  pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania 

tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne 

vystavených účinkom fajčenia. Tiež upravuje podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, 

ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, ako aj podmienky predaja, výroby, 

označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu. 1) 

 

Zložky tabakového dymu 

Najdôležitejšími zložkami tabakového dymu sú: nikotín, decht a oxid uhoľnatý. 

Nikotín sú alkaloidy nikotínového typu. 1) Je to tá časť tabakového dymu, ktorá 

spôsobuje závislosť. Pôsobí na centrálny nervový systém a má vplyv na vznik nádorových 

ochorení a na kardiovaskulárny systém – zvyšuje tlak krvi a urýchľuje látkovú výmenu.4) 

Decht je surový bezvodý a beznikotínový kondenzát dymu.1) 

Obsahuje karcinogény vyvolávajúce rakovinové bujnenie (napr.: benzyprén), najmä 

rakovinu dýchacích ústrojov, hrtana, pľúc. Tiež poškodzuje výstelku tepien, čím vyvoláva 

arteriosklerózu. 2)  
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Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez vône a bez zápachu, ktorý vzniká pri 

nedokonalom spaľovaní organických látok a je obsiahnutý v plynnej fáze cigaretového 

dymu. 1) 

Negatívne vplýva na okysličovanie krvi, pretože vyraďuje z činnosti  hemoglobín. 

Chronická otrava vyvoláva poruchy nervovej a srdcovo-cievnej sústavy.  2) 

Okrem týchto zložiek sa v tabakovom dyme nachádza približne 4000 cudzorodých 

látok, asi 50 druhov potencionálne karcinogénnych látok (napr.: formaldehyd, kyanidy,…) 

a 43 poznaných karcinogénov (napr.: polycyklické aromatické uhlovodíky, kadmium, 

arzén, nikel, dioxíny, …). 6) 

 

Zdravotné a sociálne problémy súvisiace s fajčením 

Fajčenie nie je len vecou samotného fajčiara, ale stáva sa záležitosťou celého jeho 

okolia a je nemalým zdravotným a sociálnym problémom.  

Tabakový dym okrem fajčiarov poškodzuje aj zdravie ľudí, ktorí ho vdychujú 

nedobrovoľne, a tak sa stávajú pasívnými fajčiarmi. Pasívnemu fajčeniu sa tiež hovorí 

vdychovanie environmentálneho tabakového dymu - ETS (environmental tobacco smoke). 
6) 

Je trikrát škodlivejšie pre nefajčiara, ako aktívne pre fajčiara. Jeho riziko spočíva 

predovšetkým v tom, že zatiaľ čo fajčiar vdychuje častice vznikajúce pri spaľovaní tabaku 

cez filter, pasívny fajčiar vdychuje vedľajší prúd dymu bez filtra. 5) Okrem výrazného 

subjektívneho  diskomfortu (nepríjemný čuchový vnem, dráždenie slizníc, bolesti hlavy, 

prejavy bronchiálnej hyperreaktivity) prispieva v závislosti od dĺžky expozície k väčšine 

chorôb uvedených pri aktívnom fajčení. Najhroznejšie sú však účinky pasívneho fajčenia 

na plod fajčiacej matky, lebo vedú k redukci pôrodnej váhy  a k následkom na ďalší rovoj 

bezbranného dieťaťa. Majú príčinnú súvislosť so syndrómom náhlej smrti kojencov, s 

redukciou pľúcnych funkcií u detí, so  zvýšeným výskytom zápalov horných dýchacích 

ciest, stredného ucha a recidiv prieduškovej astmy. 8) Vplyv pasívného fajčenia bol 

dokázaný aj na detské leukémie a iné onkologické ochorenia. U kardiakov a astmatikov 

pobyt v zafajčenom prostredí môže vyvolať srdcový, či astmatický záchvat. U zdravých 

ľudí vyvolá prinajmenšom podráždenie slizníc očí a dýchacích ciest. Veľmi časté sú bolesti 

hlavy, pocity nevoľnosti a závrate. Dlhotrvajúci chronický nikotinizmus vedie k chronickej 

obštrukčnej chorobe pľúc, chronickej bronchitíde, emfyzému pľúc, rakovine priedušiek, 

pľúc, ústnej dutiny, hltana, hrtana, pažeráka, žalúdka, spôsobuje upchatie ciev, srdcový 

infarkt, nervové ťažkosti, či žalúdočné vredy. 7) 

Zákernosť fajčenia a jeho dôsledky sa žiaľ prejavujú po rokoch. Výsledky 

rozsiahlych výskumov vo svete jednoznačne dokázali, že fajčenie je jednou 

z najvýznamnejších škodlivín súčasnej civilizačnej spoločnosti. 10) 

 

Epidemiológia a následky fajčenia: 

- vo svete fajčí 1,3 miliardy osôb  

- na Slovensku fajčí 38 percent dospelých ľudí (55 percent mužov a 45 percent žien) 

a až 52 percent ľudí do 30 rokov 

- jedna cigareta vyfajčená na 10 ťahov poskytne svojmu spotrebiteľovi 10 dávok 

drogy - pri spotrebe 20 cigariet denne je to teda 200 dávok drogy  

- fajčiar si skracuje život približne o 8 – 10 rokov oproti nefajčiarovi (jedna cigareta 

skracuje život o 5 minút) 
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- v celosvetovom meradle v súčasnosti ročne zomrie na následky fajčenia 3,5 až 4 

miliónov osôb, z toho na Slovensku 20 tisíc ľudí  

- fajčenie je na 3. mieste preventabilných príčin úmrtí 6, 7, 8, 9) 

 

Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 

a o zmene a doplnení neskorších predpisov  

Kontrolu dodržiavania zákona SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 

a o zmene a doplnení neskorších predpisov vykonávajú okrem orgánov štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgánov verejného zdravotníctva“) aj Slovenská 

obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, obec, 

prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy 

a Železničná polícia. 1) 

 

Podľa zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

neskorších predpisov je zakázané fajčiť: 

1) na verejných letiskách, v dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej 

dopravy na železničných dráhach, električkových, trolejbusových, lanových a 

špeciálnych dráhach, v priestoroch železničných staníc a zastávok, v prostriedkoch 

autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch 

na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a 

v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre 

cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej 

plochy nástupíšť (porušenie prejednáva obec, v blokovom konaní obecná polícia, 

Železničná polícia a Policajný zbor Slovenskej republiky) 

2) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest 

odňatia slobody (porušenie sa prejednáva  podľa všeobecných predpisoch 

o priestupkoch)     

3) v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, 

ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach, v základných školách, v 

stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v 

priestoroch detských ihrísk, vo vysokých školách a v študentských domovoch a v 

zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov 

vyhradených minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre 

fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do 

zariadenia (porušenie prejednávajú orgány verejného zdravotníctva, v blokovom 

konaní ich môže prejednať aj SOI, Štátna veterinárna potravinová správa SR, obec 

a Železničná polícia) 

4) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, v 

kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach, v úradných 

budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v 

divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách, a v zariadeniach 

starostlivosti o ľudské telo (ŠZD vykonáva odd. HŽP, porušenie prejednávajú 

orgány verejného zdravotníctva, v blokovom konaní ich môže prejednať aj SOI, 

Štátna veterinárna potravinová správa SR, obec a Železničná polícia) 

Kontrolu dodržiavania tohto zákona na pracoviskách sú oprávnené vykonávať okrem 

zamestnávateľov orgány inšpekcie práce a orgány na ochranu zdravia. 1) 
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Priestupky a správne delikty 

Za porušenie zákazu fajčenia orgán verejného zdravotníctva, tam kde ich 

prejednáva môže uložiť podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov pokutu do 331 eur a podľa zákona č. 71/1967 o správnom konaní od 331 eur do 

3 319 eur, pričom pri ukladaní prihliada na závažnosť porušenia povinností, čas trvania a 

na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na zdravie. Pokuty je možné uložiť do 

dvoch rokov odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do 

piatich rokov odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho 

rozpočtu. 1) 

 

Štátny zdravotný dozor v zariadeniach  HŽP      

Kontrolu zabezpečovania dodržiavania zákazu fajčenia a obmedzení sme vykonali 

v zariadeniach uvedených v bode 4) v roku 2009  128 kontrol, v roku 2010   352 kontrol, 

v roku 2011  366 kontrol. Celkove bolo za sledované obdobie vykonaných 846 kontrol 

(tabuľka 1). Zamerali sme sa aj na povinnosť fyzických osôb – podnikateľov 

a právnických osôb upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným 

označením, ako aj na zabezpečenie umiestnenia oznamu s informáciou, kde a na ktorých 

kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona. Tiež sme 

hodnotili utváranie podmienok na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým 

vplyvom tabakového dymu a dymu z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú 

tabak.    

 

Tab. 1 Prehľad počtu vykonaných kontrol dodržiavania zákazu fajčenia a upozornení 

verejnosti na zákaz fajčenia v rámci štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach HŽP   

 

 

 

Rok 

 

 

 

Kontroly 

zákazu fajčenia 

 

Dodržanie 

zákazu fajčenia 

 

Upozornenie 

verejnosti 

  áno nie áno nie 

2009 128 128 0 73 0 

2010 352 352 0 0 0 

2011 366 366 0 0 0 

2012 466 466 0 0 0 

SPOLU  1312 1312 0 73 0 

 

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že prevádzkovatelia zariadení, v ktorých je 

zakázané fajčenie neupozornili verejnosť na zákaz fajčenia uvedeným označením 

a oznamom umiestneným na viditeľnom mieste v roku 2009 v 73 prípadoch. Na danú 

skutočnosť boli upozornení. Následne sme vykonali kontrolu uloženej povinnosti. V roku 

2010 a v roku 2011 sme už takéto nedostatky neevidovali (tabuľka č. 1). Tiež uvádzame, 

že neboli zistené žiadne porušenia dodržiavania zákazu fajčenia (tabuľka č. 1) a boli 

utvorené podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov vo všetkých kontrolovaných 

zariadeniach.  
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Záver 

S ohľadom na narastajúce dôkazy o negativnych následkoch aktívneho a pasívneho 

fajčenia je jasné, že obmedzenie možnosti fajčiť na verejných miestach jednoznačne chráni 

nefajčiarov pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania 

tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne 

vystavených účinkom fajčenia. Vzhľadom k uvedenému vykonávanie kontroly 

dodržiavania zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov môžeme pokladať za jednu z priorítných oblastí verejného 

zdravotníctva.  
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JE TUBERKULÓZA STÁLE PROBLÉMOM VO SVETE?  
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Abstrakt 

Svetový deň TBC, pripadajúci na 24. marca každého roka, je určený na to, aby si 

spoločnosť plne uvedomovala, že tuberkulóza aj naďalej zostáva epidémiou v mnohých 

častiach sveta a spôsobuje smrť miliónov ľudí každý rok. 24. marec je deň, ktorým si 

pripomíname odhalenie objavu Róberta Kocha, ktorý ohromil v roku 1882 celú vedeckú 

obec objavom pôvodcu tuberkulózy, bacila tuberkulózy.  V čase oznámenia Kochovho 

objavu zúrila v Európe a Amerike epidémia tuberkulózy, ktorá spôsobovala smrť 

u každého siedmeho obyvateľa týchto dvoch kontinentov. Kochov objav otvoril novú cestu 

k diagnostike a liečbe tuberkulózy.  

 

Kľúčové slová: Tuberkulóza. Epidemiológia. Incidencia. Stop TB partnerstvo.  

 

Summary 

 

World TB Day, falling on 24th March each year, is designed to make the company fully 

aware that tuberculosis remains an epidemic in many parts of the world and causing the 

deaths of millions of people every year. 24th March is the day which marks the revelation 

of discovery by Robert Koch, who in 1882 stunned the entire scientific community 

discovery agent of tuberculosis, bacillus tuberculosis. At the time of notification of Koch's 

discovery was raging in Europe and America, epidemics of tuberculosis, which caused the 

death of every seven inhabitants of the two continents. Koch discovered opened a new way 

to diagnose and treat tuberculosis. 

 

Keywords. Tuberculosis. Epidemiology. Incidence. Stop TB Partnership.  

 

Úvod 

V roku 2010 bolo hlásených 8,8 milióna prípadov tuberkulózy vo svete. Tuberkulóza  si 

vyžiadala približne 1,45 milióna úmrtí v tomto roku [1]. Napriek dramatickému poklesu v 

celkovom výskyte tuberkulózy v posledných 100 rokoch v Európe, je TBC ochorením 

historického záujmu a európsky región definovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou 

(WHO) zaznamenal priemerne 2,7% ročný nárast prípadov v rokoch 2004 -2009. V roku 

2010 sa tento trend zastavil.   

Epidemiológia  TBC infekcie  

V roku 2010 podľa údajov WHO, predstavoval európsky región 6% všetkých nových 

prípadov aktívnej TBC na celom svete. Hlásených bolo celkovo 309 818 prípadov [2]. 

V krajinách Európskej únie, Islandu a Nórska hlásených bolo hlásených 73 996 prípadov 

tuberkulózy, čo je 7,1% pokles oproti roku 2009. Notifikácia  bola 14,6 prípadu /100 000 

obyvateľov. [1].   Až  3,6% všetkých nových prípadov na celom svete predstavovali 

multirezistentnú tuberkulózu (MDR-TB) Z celkového počtu 440 000 pacientov 
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infikovaných multirezistentnými kmeňmi tuberkulóznych mykobaktérii vo svete až 81 000 

bolo identifikovaných v rámci Európskeho regiónu. Rezistencia na izoniazid bola hlásená 

v 1374 prípadoch a na rifampicin  v 529 prípadoch z celkového počtu 17 559 

novozistených bakteriologicky overených tuberkulóznych prípadov v krajinách Európskej 

únie. Litva, Lotyšsko a Estónsko stále majú najvyšší výskyt  MDRTB a pohybuje sa od 

17,4% po 28% z celkového počtu prípadov.  [1, 3]. 

Celková miera notifikácie  predstavovala 14,6 /100, 000, čo však odráža veľké rozdiely v 

rámci regiónu. Od 4.7/100, 000 na Cypre po 115.1/100, 000 v Rumunsku. Navyše, značné 

rozdiely sa vyskytujú aj v rámci jednotlivých krajín. Vyššiu incidenciu hlásia veľké mestá 

ako je Londýn (Veľká Británia), ktorý tvoril 38% prípadov z celkového počtu TBC 

prípadov vo Veľkej Británii v roku 2009 [4]. Až 23,6% prípadov v Európskom regióne  

bolo hlásených u osôb cudzieho pôvodu, teda nenarodených v krajine, kde bola 

tuberkulóza zistená a liečená. Ak by sme z tejto štatistiky vyňali Bulharsko a Rumunsko, 

tak by sme mali podstatne vyšší priemer výskytu tuberkulózy u osôb nenarodených 

v krajine zistenia a síce bolo by to až 35%. 

 V celosvetovom meradle výskyt TBC klesá, ale populačný rast spôsobil vyrovnanie tohto 

poklesu, takže absolútny počet nových prípadov neustále narastal do roku 2009 aj napriek 

tomu, že TBC je plne liečiteľná choroba. [5]. V roku 2010 po prvý krát sa sleduje pokles 

absolútneho počtu  prípadov tuberkulózy celosvetovo. Číne sa podarilo  oproti roku 1990 

znížiť výskyt ochorenia o 50%, mortalitu dokonca o 80%. India a Čína sa podieľajú 40% 

na celosvetovom počte prípadov tuberkulózy. Vo svete žije až 10 miliónov detí, ktoré sú 

sirotami v dôsledku úmrtí rodičov na tuberkulózu. Detská tuberkulóza v krajinách 

Európskej únie:   v roku 2010 bolo hlásených 3035 prípadov u detí do 1 rokov veku 

vrátane, čo je 4,1% z celkového počtu prípadov. Bakteriologická overenosť  bola 65,6% 

z novo bakteriologicky overených prípadov. Len 4 krajiny vrátane Slovenska dosiahli 85% 

úspešnosť liečby.  

WHO sa pokúša odstrániť priepasť medzi tým, čo sa deje a čo by bolo potrebné urobiť a to 

zahájením programu Stop TB partnerstvo  v roku 2001. Prostredníctvom svojho 

globálneho plánu na zastavenie TBC, je jej cieľom kontrolovať a odstrániť TBC ako 

globálnu hrozbu verejného zdravia a pri tom sa zameriava na sedem samostatných oblastí: 

DOTS (priamo kontrolovaná liečba), TB / HIV, MDR-TB, TB nové lieky, nové vakcíny 

proti TB, nová diagnostika TBC spolu s komunikáciou a sociálnou interakciou. V re-

formulovanej stratégii v roku 2005 si WHO stanovila kľúčový cieľ, že do roku 2015 bude 

globálne bremeno TBC ochorenia znížené o 50% v porovnaní s rokom 1990. Finančná, 

sociálna a politická vôľa na dosiahnutie tohto cieľa je významná: odhadovaných až 56 mld. 

USD je nutných pre plnenie plánu v období rokov 2006-2015, čo predstavuje najväčší 

problém pri dosiahnutí naplánovaného cieľa programu. Aj napriek tomu je cieľ 

dosiahnuteľný a to pomocou a koordináciou vlád a podporou od darcov. Je možné, že Stop 

TB partnerstvo je jedným z najdôležitejších programov, ktorý bol doposiaľ zaznamenaný 

počas celého vývoja v oblasti vedy a výskumu TBC. [6] Číne sa podarilo  oproti roku 1990 

znížiť výskyt ochorenia o 50%, mortalitu dokonca o 80%. India a Čína sa podieľajú 40% 

na celosvetovom počte prípadov tuberkulózy. Ciele WHO  sú dosiahnutie sveta bez 

tuberkulózy – tento ciel dosiahnuť ešte za nášho života, nulová úmrtnosť na tuberkulózu 

u detí, rýchlejšia diagnostika a liečba, účinná vakcinácia.  
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Obr. č. 1 Svetová incidencia TBC, 2010 [9]

 
Stop TB partnerstvo  

Stop TB partnerstvo ukazuje cestu k svetu bez tuberkulózy, ktorá je liečiteľná, ale stále 

zabíja troch ľudí každú minútu. Spoločnosť bola založená v roku 2001, poslaním 

partnerstva je slúžiť každej osobe, u ktorej je riziko vzniku TBC a zabezpečiť jej vysoko 

kvalitnú liečbu, ktorá je dostupná všetkým, ktorí ju potrebujú. Pôsobí vo viac ako 100 

krajinách sveta. Patrí medzi medzinárodné organizácie, zasahuje do vládnych programov, 

výskumných a finančných agentúr, nadácii, mimovládnych organizácii, občianskych 

spoločností, komunitných skupín a v súkromnom sektore. Pôsobí prostredníctvom 

sekretariátu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve vo Švajčiarsku a má 

sedem pracovných skupín, ktorých úlohou je urýchliť pokrok v prístupe k diagnostike a 

liečbe, výskumu a vývoju nových liekov proti TBC a očkovacích látok. Sekretariát je 

riadený koordinačnou komisiou, ktorá určí strategické smerovanie v rámci celosvetového 

boja proti TBC [10]. 

Svetový deň TBC je príležitosťou, ako zvýšiť povedomie ľudí o TBC, jej súvisiacich 

problémoch a riešeniach. Témou Svetového dňa TBC je „Stop TB In My Lifetime“. 

"Zastavme tuberkulózu v mojom živote“ je téma, ktorá vyzýva na to, aby bol svet bez TBC 

ešte v priebehu života súčasných ľudí. Slogan a téma má povzbudiť ľudí na celom svete, 

od najmladších po najstarších, aby individuálne prispeli k výzve na odstránenie TBC a aby 

povedali, aké zmeny očakávajú vo svojich vlastných životoch. V čase svojho života by 

dnešné deti očakávali, že budú žiť vo svete, kde nikto neochorie na TBC. V čase svojho 

života, ženy a muži očakávajú, že budú žiť vo svete, kde nikto neumrie na TBC.  Každý z 

nás môže mať rôzne predstavy a nápady. Boj na zastavenie tuberkulózy bude úspešný len 

vtedy, ak sa miestni, štátni, národní a medzinárodní partneri zo všetkých sektorov našej 

spoločnosti pripoja k Stop TB partnerstvu a vzájomnou spoluprácou nájdu riešenia [11]. 
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Záver 

Aj keď je dôležité, aby vlády zabezpečili dostupnosť liekov pre pacientov s TBC, je 

rovnako dôležité pre rodinných príslušníkov pacientov s TBC, poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti a samotných pacientov dodržiavať liečebný režim, čím zabránia 

komplikáciám v liečbe. Len spoločné úsilie všetkých výskumných pracovníkov, vlád, 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pacientov s TBC a ich rodín, farmaceutického 

priemyslu, médií a všetkých členov občianskej spoločnosti, zaistíme efektívny boj proti 

tuberkulóze, chorobe, ktorej sa dá predísť a ktorá je vyliečiteľná.   
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POŽÍVANIE ALKOHOLU  

HUMÁNNY A SOCIÁLNY IMPAKT 
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Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine 
 

Abstrakt 

Úvod: Etanol je základná psychotropná látka, obsiahnutá v alkoholických nápojoch. 

Ingescia alkoholického nápoja ľudským organizmom je sprevádzaná zmenami 

psychických, senzorických a motorických funkcií organizmu.  

Materiál a metodika: Základ práce tvorí spracovanie všetkých dostupných dokumentov 

o vzájomnej interakcii ľudského jedinca z historického hľadiska. Osobitne sú skúmané 

všetky pozitívne vplyvy, ktoré objavenie a využívanie alkoholických nápojov pre ľudstvo 

malo. Negatívne dopady etylizmu s dôrazom na vyhodnotenie dopravnej nehodovosti, 

pracovnej úrazovosti a predčasnej úmrtnosti sú prezentované na podklade 12 ročnej štúdie 

Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM.  

Výsledky a závery: Z historického hľadiska možno potvrdiť, že objav a spoznanie výroby 

alkoholických nápojov malo pre ľudstvo zásadný význam. Využitie antiseptických, 

nutritívnych a dezinfekčných účinkov alkoholických nápojov malo pre ľudstvo výrazný 

pozitívny prínos. Postupný prechod na čoraz koncentrovanejšie alkoholické nápoje však 

viedol k zvýrazneniu negatívnych dopadov etylizmu, najmä dopravnej nehodovosti, 

predčasnej úmrtnosti a pracovnej úrazovosti. 

 

Úvod 

Etanol je jednosýtny alkohol, vznikajúci alkoholickým kvasením niektorých 

cukornatých a škrobových látok.  Etanol (v bežnom hovorovom styku sa používa pojem 

alkohol) je základná psychotropná látka, ktorú obsahujú alkoholické nápoje. Ingescia 

alkoholického nápoja ľudským organizmom je sprevádzaná zmenami psychických, 

senzorických a motorických funkcií organizmu. Rozsah týchto zmien je vo všeobecnosti 

priamo úmerný množstvu vstrebaného alkoholu, s výraznými inter- a intraindividuálnymi 

rozdielmi. Narušenie psychických, senzorických a motorických funkcií organizmu 

etanolom významne vplýva na úrazovosť a predčasnú úmrtnosť ľudskej populácie.  

 

Materiál a metodika 

Základ práce tvorí spracovanie všetkých dostupných dokumentov o vzájomnej 

interakcii ľudského jedinca z historického hľadiska. Osobitne sú skúmané všetky pozitívne 

vplyvy, ktoré objavenie a využívanie alkoholických nápojov pre ľudstvo jednoznačne 

malo. Negatívne dopady zneužívania alkoholických nápojov ľudstvom sú spracované 

s chronologického hľadiska so špecifickým dôrazom na vyhodnotenie nežiaducich účinkov 

etylizmu na dopravnú nehodovosť, pracovnú úrazovosť a predčasnú úmrtnosť. Súčasný 

dopad etylizmu na úmrtnosť je prezentovaný na podklade 12 ročnej štúdie všetkých 

dostupných informácií o zomrelých a vyšetrených okolnostiach ich úmrtia v prípadoch, 

v ktorých bolo laboratórnym vyšetrením koncentrácie alkoholu v krvi zistená hladina 

rovná alebo vyššia ako 2,00 g/kg (promile) - jednalo sa teda o nekroptický materiál 
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v prípadoch, kedy bola vykonaná pitva na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych 

expertíz JLF UK. Údaje o koncentrácii alkoholu v krvi boli stanovené metódou plynovej 

chromatografie (Shimadzu GC-14A, HSS-2B, C-R4AX Chromatopac) v podmienkach 

laboratória forenznej alkohológie Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF 

UK a UNM, pričom dvojitá kontrola bola následne vykonaná v uvedenom laboratóriu 

pomocou nešpecifickej metódy podľa Widmarka.  

 

Výsledky 

Alkoholové kvasenie je najstarší fermentačný proces v prírode. Živé bunky týmto 

procesom získavajú energiu v anaeróbnom prostredí. Samotný proces prebieha v prírode aj 

bez ľudského zásahu, nakoľko kvasinky sa nachádzajú voľne vo vzduchu. Reálne možno 

alkoholické nápoje, ktoré vznikli bez zásahu človeka objaviť v dutých stromoch, kde sa 

nachádza med, ktorý bol zriedený dažďovou vodou, taktiež v hlbších jamách, do ktorých 

napadalo väčšie množstvo ovocia. Takto prišiel do kontaktu s alkoholickými nápojmi aj 

človek kdesi za horizontom ľudského bytia. V čase okolo roku 10 000 pr. Kr. už tento 

proces dokázal človek aj ovládať a tak možno alkoholové kvasenie považovať za prvú 

syntetickú organickú reakciu zvládnutú človekom (1). Zvládnutie výroby alkoholických 

nápojov sa považuje za prvý prejav civilizácie. Je zaujímavé, že tento vynález o tisícky 

rokov predbehol vznik písma (2). 

V prvopočiatkoch vedomej a cielenej výroby alkoholických nápojov bolo ich 

využitie výsadou špecifických skupín v rámci hierarchie spoločnosti, zvlášť náboženského 

charakteru, čo vyplývalo z priam posvätného vnímania alkoholickej ebriety. Pohania 

využívali alkoholické nápoje v ich pohanských rituáloch ako „dar od božstiev“. Neskôr sa 

výroba alkoholických nápojov rozšírila aj medzi nižšie vrstvy spoločnosti (napr. Sumeri), 

no napriek tomu bol alkohol vnímaný priam transcendentálne. V starovekom Grécku preto 

dostal veľavravné názvy, napr. „sacramento“, „panaceum“ či aqua vitae“. Každá civilizácia 

bez rozdielu geografickej príslušnosti si postupne vytvorila vlastné alkoholické nápoje (3). 

Samotná kresťanská civilizácia si vytvorila k alkoholickým nápojom veľmi pozitívny 

vzťah, čo významne dokladuje nielen vnímanie alkoholu ako „Božieho daru“, ale aj 

samotná Biblia: „Noe ako prvú vec po skončení potopy postavil vinicu“, „Pán Ježiš 

pomohol hostiteľovi pri svadbe premenou vody na víno“, apoštol Pavol v svojich listoch 

Timoteovi radí „aby pre dobré zdravie už nepil vodu, ale radšej sa napil vína“. 

Z uvedeného je zrejmé, že v tej dobe boli alkoholické nápoje vnímané skôr pozitívne, 

napriek skutočnosti, že už vtedy boli problémy spojené s alkoholizmom tak závažnými, že 

na ne museli reagovať aj súdobé právne normy. 

Trest smrti za alkoholizmus bol uzákonený okolo roku 3000 pr. Kr. Chamurrapiho 

zákoník z obdobia okolo roku 2000 pr. Kr. taktiež stíhal opilstvo, hoci jeho väčšia časť 

bola venovaná zákonnej úprave výroby a distribúcie piva. Biblické slová kráľa Šalamúna 

„Hriech opilstva hnev Boží popudzuje, prebúdza šialenstvo, nemravnosť podnecuje, 

majetok rozhadzuje, k zúrivosti a zvadám rozpaľuje“ dokladujú, že opilstvo bolo aj 

v biblických časoch vnímané ako hriech a že bolo potrebné proti nemu bojovať. Medzi 

výraznejšie formy boja proti alkoholizmu možno vnímať starogrécke teatrálne popravy 

alkoholikov, či rímsky zákon povoľujúci zabiť opitú manželku priamom manželom. 

K problematike alkoholizmu zaujímali negatívny postoj aj Mohamed, Budha či Konfucius 

(3). Tieň alkoholizmu sprevádzal ľudstvo celým jeho nasledovným vývojom, čoho 

dokladom sú aj špecifické represívne opatrenia, predovšetkým stredovekého datovanie: 

ponáranie ženy - alkoholičky na kláte do vody v stredovekom Holandsku, nosenie 23-
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funtovej medaily alkoholikmi za vlády Petra Veľkého v stredovekom Rusku, či vodenie 

alkoholikov po meste na výstrahu ostatných obyvateľov v stredovekom Anglicku. 

O relatívne malej účinnosti uvedených opatrení možno uvažovať aj v rovine tak závažných 

protialkoholických opatrení, ako sú prohibície (1907 - 1948 Kanada, 1914 - 1925 Rusko, 

1915 - 1922 Island, 1916 - 1927 Nórsko, 1919 - Maďarsko, 1919 - 1932 Fínsko, 1920 - 

1933 USA, 1985 ZSSR, 2012 Česko), ktoré boli prakticky vždy neúspešné. 

V geografickej oblasti Slovenska bola prvým alkoholickým nápojom takmer 

s určitosťou medovina, ktorú vedeli vyrábať už Kelti. Postupne sa rozširovala výroba vína, 

za zakladateľa vinohradníctva v našom regióne možno považovať Marca Aurelia (121-

180). Svätoplukov obľúbený dar bol preto sud piva a v období okolo roku 1000 vznikol aj 

prvá represívna zákonná úprava Břetislava I. „Krčmu, která je kořen zla a původ hříchu, 

kdoby zřídil, prokletý buď. Krčmář bude zmrskán,majetek jeho pobrán a prokletý nápoj 

vylit!“. Následne bol náš región ohľadom charakteristiky výroby alkoholických nápojov 

pod významným vplyvom okolitých národov či etník. V 15. storočí vyľudnenie 

obyvateľstva následkom tatárskych (mongolských) vpádov spôsobilo výraznú imigráciu 

nemeckých kolonistov, ktorí do našej krajiny so sebou priviezli aj výrobu lacného piva, 

čím sa umožnilo aj chudobnejšej vrstve požívať relatívne lacný alkohol. V 16. storočí sa 

náš ľud priučil výrobe destilátov z vína od svojho tureckého suseda (ktorý tak obchádzal 

náboženský zákaz Koránu požívať víno) až do tej miery, že výroby destilátov pre potreby 

Turkov bola výnosným obchodom. 17. storočiu dominoval počiatok výroby destilátov 

z obilia, čo už alkoholický nápoj priblížilo takmer každému obyvateľovi - tam niekde je 

potrebné hľadať počiatky masového alkoholizmu v našich krajinách, ktorý začal 

dominovať už v 18. storočí. 19. storočie sa tak už nieslo v snahách slovenských 

významných dejateľov, učiteľov, farárov či lekárov pritlmiť rozvinutý alkoholizmus 

(štúrovské spolky miernosti, hlasisti (Šrobár, Blaho), lekári (Makovický, Stodola), politici 

a duchovní (Masaryk, Rázus)(3)).  

Súčasný vplyv nadmerného užívania alkoholických nápojov na našu spoločnosť 

možno charakterizovať jednoznačne negatívne. Mementom tohto impaktu sú aj výsledky 

analýzy vykonanej na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM 

v Martine. V časovom diapozóne dvanástich po sebe nasledujúcich rokov 1994 až 2005 

bolo celkovo zistených a vyhodnotených spolu 1374 prípadov úmrtí, spĺňajúcich základné 

kritérium sledovania – koncentráciu alkoholu v krvi zomretého v čase smrti vo výške nad 2 

g/kg (graf. č. 1). Numericky početnú skupinu takýchto prípadov dopĺňa skutočnosť, že táto 

predstavuje 18,8 % z celkového počtu pitiev. Z uvedenej skupiny sa až v 314 prípadoch 

(4,3 % z celkového počtu pitiev) jednalo o priamu akútnu intoxikáciu alkoholom. Len o 

trochu nižšia úmrtnosť ťažko etylizovaných osôb pri dopravných nehodách je 

porovnateľná so štatistickými údajmi z USA, kde je polovica dopravných nehôd spôsobená 

osobami pod vplyvom alkoholu (4) a 30 až 50% smrteľných dopravných nehôd ze 

zapríčinených alkoholom (5,6). Známou skutočnosťou je významne negatívne ovplyvnenie 

motorickej aj senzorickej sféry alkoholom ovplyvneného jedinca, z čoho vyplývajú 

problémy s akceptáciou hoci len základných pravidiel cestnej premávky. Skupina úmrtí 

z chorobných príčin pri súčasnej ťažkej opitosti je osobitnou, významnou skupinou 

sledovaného súboru. Na základe výsledkov vykonanej analýzy súboru možno len potvrdiť 

známy biofyzikálny vplyv vyšších koncentrácií etanolu v krvi na kondíciu srdcovo-

cievneho systému, či iných orgánových systémov. Osobitne problémovou je otázka 

suicidality. Pri známom depresívnom účinku požitého alkoholu pri jeho vyšších 

koncentráciách v CNS je možné uvažovať o eventualite priameho vplyvu alkoholu na 

transfer mozgových prekurzorov a tým na správnu funkciu centier emocionality 

v limbickom systéme a  hypotalame (7). Aj keď sa vo všeobecnosti považuje požitie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prohib%C3%ADcia_v_Kanade
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prohib%C3%ADcia_v_Rusku&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prohib%C3%ADcia_na_Islande&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prohib%C3%ADcia_v_N%C3%B3rsku&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prohib%C3%ADcia_v_Ma%C4%8Farsku&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prohib%C3%ADcia_vo_F%C3%ADnsku&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prohib%C3%ADcia_v_USA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metanolov%C3%A9_otravy_roku_2012_v_%C4%8Cesku
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alkoholu v samovražednom konaní za pomerne časté (psychologický „booster efekt“, 

dodanie si odvahy), pozitívna koncentrácia alkoholu bola v prípade samovrahov pozitívna 

priemerne len u 27% prípadov (8,9). Výrazný vplyv etanolu na motorickú a  senzorickú 

sféru ľudského jedinca je dokumentovaný v analyzovanom súbore taktiež u relatívne 

vysokého počtu osôb, zomierajúcich v ťažkej opitosti na následky rôznych pádov, úrazov, 

resp. náhodného utopenia či podchladenia. Je overenou skutočnosťou, že excesívne pitie je 

najčastejšou príčinou úrazov a nehôd (10-12). V analyzovanom súbore mimoriadne 

spoločensky závažnú, nie však neočakávanú skupinu tvorili obete násilia, u ktorých došlo 

v stave ťažkej opitosti k usmrteniu inou osobou. Štúdie interakcií medzi páchateľmi 

násilnej trestnej činnosti a ich obeťami ukázali, že nezriedkavo vyvolá ataku násilia práve 

anomálne, pre páchateľa neprijateľné správanie sa obete pod vplyvom alkoholu, čo je 

bezpochyby interesantné z aspektu viktimologického (13). Koincidenciu alkoholickej 

opitosti s násilným konaním dokumentuje fakt, že v USA má približne 50% násilných 

úmrtí súvislosť s alkoholom (14,15). Túto skutočnosť potvrdzujú aj podobné štúdie 

z Fínska (16).  

Používanie alkoholu na pracovisku patrí k výrazným rizikovým prvkom úrazovosti. 

Opitosť je najčastejšou príčinou úrazovosti a pracoviská nie sú výnimkou (17, 18). 

Z viacerých štúdií vyplýva, že priemerne 30% pracovných úrazov sa stane práve pod 

vplyvom alkoholu, pričom trendy nemajú vôbec pozitívny smer (19,20). Aj z toho vyplýva, 

že doterajšie represívne opatrenia nie sú dostatočne účinné a zníženie pracovnej úrazovosti 

pod vplyvom alkoholu ostáva aj do budúcnosti významnou výzvou. 

Diskusia a závery 

V historickej pamäti ľudstva, v kultúre či písomných pamiatkach, možno požívanie 

alkoholických nápojov v najrôznejších podobách dokumentovať u všetkých národov bez 

ohľadu na ich stupeň sociálneho vývoja či geografickú polohu usídlenia (3). Z historického 

hľadiska možno predpokladať, že objav a spoznanie výroby alkoholických nápojov malo 

pre ľudstvo zásadný význam (3). Alkoholické nápoje majú už v nízkych koncentráciách 

výrazné antiseptické účinky, čo sa vysvetľuje jednak účinkom samotného alkoholu, ale 

napr. v prípade vín aj obsahom antibiotika Linkomycín, ktoré sa v nich bežne pri 

alkoholickom kvasení vytvára (2). Antiseptické účinky alkoholických nápojov sú 

významné najmä v kontexte skutočnosti, že ľudstvo dokázalo vyrobiť nekontaminovanú 

vodu až v 19. storočí. Do tej doby bola každá spoločnosť, ktorá dokázala vytvárať 

alkoholické nápoje vo výhode v boji s infekčnými chorobami. Nízkoalkoholické nápoje ta 

tvorili významnú zložku pitného režimu, čo možno dokladovať aj na jednoduchom slove 

„pivo“, čo kedysi znamenalo označenie pre každý nápoj. Významným pozitívnym efektom 

pitia kvasených alkoholických nápojov (víno, pivo) bola aj ich energetická a nutritívna 

hodnota. Je známe, že kvasenie zvyšuje obsah vitamínov a aminokyselín, v takýchto 

nápojoch sa nachádza aj veľké množstvo minerálov (2). Analgetický a narkotický účinok 

alkoholických nápojov bol zase významný pre rozvoj prvotných liečiteľských či až 

predlekárskych ošetrovacích snáh. Na základe uvedených skutočností možno 

predpokladať, že bez alkoholu by neexistoval populačný rozvoj ľudstva, nakoľko bez 

alkoholických nápojov by bolo nemožné zabezpečiť výživu obyvateľstva, bez 

alkoholických nápojov by bolo nemožné vzdorovať infekčným chorobám a v neposlednej 

miere bez alkoholických nápojov by bolo nemožné rozvíjať liečebnú a ošetrovateľskú 

starostlivosť. Postupný prechod na čoraz koncentrovanejšie alkoholické nápoje 

v posledných storočiach však viedol k čoraz väčšiemu zvýrazneniu negatívnych účinkov 

alkoholizmu so všetkým jeho negatívnymi vplyvmi na ľudskú spoločnosť (3). Nie je 

náhoda, že následky nadmerného požívania alkoholu (chorobné, úrazové apod.) možno 

vyhodnotiť ako 3. najčastejšiu príčinu úmrtia (15). Významným mementom negatívneho 
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dopadu alkoholizmu na ľudskú spoločnosť je aj skutočnosť, že zdravotné dopady alkoholu 

stoja ľudstvo viac ako liečba onkologických ochorení (2).  
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Prílohy 

 Graf č. 1 – Rozdelenie sledovanej skupiny podľa bezprostrednej príčiny smrti 
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Abstrakt 

Spôsob stravovania a faktory životného štýlu zohrávajú dominantné postavenie z hľadiska 

prevencie a súčasne aj terapie neinfekčných chronických ochorení v populácii. Ako 

medzinárodný výskum pokračuje, je stále jasnejšie, že výživa a pohybová aktivita 

zohrávajú dôležitú úlohu v procese vzniku malignít. Epidemiologické štúdie dokazujú, že 

vzniku 30 až 40 % onkologických ochorení sa dá preventívne predchádzať vhodnou diétou, 

fyzickou aktivitou a udržaním si správnej telesnej hmotnosti. Cieľom tohto krátkeho 

prehľadu je priblížiť postavenie mikrominerálu selénu a probiotík v súčasnej medicíne, 

priblížiť niektoré ich vlastnosti a možnosti použitia, ako aj poukázať na ich výhody a 

riziká. Nakoľko ide o prípravky relatívne bezpečné, ich dostupnosť v lekárňach je možná 

aj bez lekárskeho predpisu a vo forme funkčných potravín sú široko dostupné v 

potravinových reťazcoch.  

 

Kľúčové slová: onkologické ochorenia, výživa, probiotiká, selén, prevencia 

 

Úvod 

WHO odhaduje, že asi 84 miliónov ľudí zomrie na onkologické ochorenia v rokoch 

2005 až 2015 bez intervenčných opatrení. Podľa údajov IARC (Medzinárodná agentúra pre 

výskum rakoviny) uvedených v GLOBOCAN 2008 (Incidencia a mortalita rakoviny vo 

svete 2008) celosvetovo je ročne diagnostikovaných približne 12,7 miliónov nových 

prípadov nádorových ochorení a asi 7,6 miliónov úmrtí na následky rakoviny v roku 2008. 

Najčastejšie je diagnostikovaná rakovina pľúc (12,7 % z celkového počtu), malignity 

prsníka (10,9 % z celkového počtu) a kolorektálny karcinóm (9,7 % z celkového počtu). 

Najčastejšie úmrtia sú na onkologické ochorenia pľúc (18,2 %), žalúdka (9,7 %) a pečene 

(9,2 %). Podľa súčasných údajov je možné predpokladať, že do roku 2030 bude 

diagnostikovaných takmer 21,4 miliónov nových prípadov ročne a viac ako 13,2 miliónov 

úmrtí na nádorové ochorenia. Ako medzinárodné výskumy pokračujú, je stále jasnejšie, že 

nutričné faktory a pohybová aktivita zohrávajú dôležitú úlohu v procese vzniku malignít. 

Epidemiologické štúdie dokazujú, že vzniku 30 až 40 % onkologických ochorení sa dá 

preventívne predchádzať vhodnou diétou, fyzickou aktivitou a udržaním si správnej 

telesnej hmotnosti (12).  

Zloženie konzumovanej stravy ovplyvňujú rôznorodé aspekty, najmä socio-

ekonomický status a individuálna preferencia samotného konzumenta. Súčasné stravovanie 

sa dá charakterizovať ako nevyvážené, založené na pomerne obmedzenom výbere potravín 

s nízkou spotrebou rastlinných produktov (1). Dnešná častá preferencia potravín s 

vysokým obsahom tuku, hlavne s vysokým obsahom nasýteného tuku a sodíka, a súčasne 

nízkym podielom stravy s vlákninou, ako je zelenina, ovocie a celozrnné obilniny, a 

nízkym podielom vápnika, kauzálne súvisí so zvýšeným rizikom chronických ochorení, 

vrátane onkologických.  

 

Selén 

 Za posledné roky sa do popredia v epidemiologických štúdiách dostáva 

mikrominerál selén v súvislosti s ochranným účinkom na niektoré druhy rakoviny. Ako 
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významný nutričný prvok sa popisuje od roku 1950, o desať rokov neskôr sa do popredia 

dostávajú aj jeho antirakovinové účinky na základe kauzálnych vzťahov úmrtnosti na 

onkologické ochorenia a jeho obsahu v plodinách v Spojených štátoch.  

Selén funguje ako súčasť bielkovín známych ako seleno-proteíny. Prostredníctvom 

týchto seleno-proteínov sa selén zapája ako obranný mechanizmus pre oxidačný stres, pre 

reguláciu hormónov štítnej žľazy a do mechanizmu vitamínu C a iných molekúl, preto bol 

študovaný v súvislosti s chronickými ochoreniami. Selén je málo zastúpený v bielej ryži, 

bielej múke a iných rafinovaných výrobkoch, naopak vyskytuje sa v pivovarskom droždí, 

hnedej ryži, mliečnych výrobkoch, rybách, morských živočíchoch, strukovinách, brokolici, 

cesnaku, cibuli, slnečnicových semenách a para orechoch. Jeho nízky obsah v pôde 

a celých ekosystémoch je najmä v priemyselných oblastiach. Na druhej strane sa vo 

zvýšenom množstve vyskytuje v produktoch pochádzajúcich z morí a vodných nádrží, kde 

sa selén akumuluje. V kontrolnej štúdii v juhovýchodnej oblasti USA pri podávaní vyšších 

dávok selénu došlo k výraznému zníženiu celkového výskytu rakoviny prostaty, hrubého 

čreva a konečníka, najefektívnejšie účinky boli u tých, čo fajčili v minulosti (3). Celkovo 

možno konštatovať, že osobe, ktorá má nízke hladiny selénu (platí to hlavne pre mužskú 

populáciu) a ďalších antioxidantov, sa riziko vzniku rakoviny zvyšuje. Ženy sú menej 

citlivé na účinok selénu, rakovina prsníka nebola v štúdiách ovplyvnená hladinou selénu. 

Obe pohlavia sú chránené s vyššou hladinou selénu pri onkologickom ochorení hrubého 

čreva a pľúc (10). Príjem selénu v Európe a niektorých častiach sveta nie je adekvátny pre 

dostatočný ochranný účinok seleno-proteínov. Prínos potvrdili medzinárodné štúdie pri 

znižovaní výskytu onkologických ochorení najmä pečene, prostaty, pľúc a hrubého čreva, 

rovnako je popísaný vplyv na vývoj samotného onkologického ochorenia 

a metastázovanie. Efekt sa zdá byť najsilnejší pri pacientoch, ktorý mali primárne nízke 

hladiny selénu  (9). 

Kontroverzné sú závery analýz v štúdiách uplatňujúcich kombináciu selénu 

a vitamínu E, ktoré nepotvrdzujú jednoznačný protektívny účinok tejto kombinácie 

v medicínskej praxi, napriek tomu, že predklinické a epidemiologické dôkazy týkajúce sa 

chemoprevencie so selénom a vitamínom E boli preskúmané (6). Hlavný rozdiel medzi 

štúdiami bol v akej forme sa selén použil v klinických štúdiách. Rôzne druhy selénu majú 

rozdielne chemopreventívne vlastnosti. To vysvetľuje prečo štúdie o zdravotných 

výhodách selénu sú niekedy protichodné. Vedci zistili, že forma MeSeCys zabila viac 

nádorových buniek pri karcinóme pľúc ako forma SeMet. Kohortová štúdia v Číne 

v oblasti Linxian bola zameraná na sérové hladiny selénu a riziko vzniku onkologických 

ochorení a následného úmrtia, analyzované boli aj ďalšie etiologické faktory ako je 

fajčenie, konzumácia alkoholu a hladina cholesterolu, z hľadiska preventabilných 

rizikových faktorov. Výsledky zistili signifikantný vzťah medzi nízkou hladinou sérového 

selénu a a vysokým výskytom spinocelulárneho karcinómu pažeráka a karcinómu žalúdka 

(13). 

 

Probiotiká 

  V súčasnosti ako „probiotický“ definujeme výrobok obsahujúci mono alebo 

zmiešané kultúry živých mikroorganizmov, ktoré pozitívne ovplyvnia organizmus zmenou 

jeho mikrobiálnej rovnováhy a ak sú podané v adekvátnom množstve majú pozitívny 

zdravotný účinok na svojho príjemcu. Veľké množstvo probiotických kmeňov patrí do 

skupiny mliečnych baktérií ako Lactobacillus a Bifidobacterium, ktoré sú najefektívnejšie. 

Prospešné baktérie prispievajú k posilneniu imunitného systému organizmu, zohrávajú 

významnú úlohu v prevencii onkologických ochorení a môžu predchádzať potravinovým 

alergiám, pomáhajú zlepšiť vstrebávanie minerálov, čo maximalizuje využitie potravín. 

Rovnováha prospešných a potencionálne patogénnych baktérií v čreve je závislá na zložení 
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prijímanej stravy. Mnoho štúdií sa pokúšalo identifikovať pozitívne zdravotné účinky 

probiotík. Jedným z problémov probiotík je, že rôzne druhy baktérií vyvíjajú rozdielne 

účinky na ľudský organizmus. Množstvo a rozmanitosť ľudskej črevnej mikroflóry sa 

odráža vo veľkej a rôznorodej metabolickej kapacite, najmä vo vzťahu k biotransformácii 

cudzorodých látok, syntéze a aktivácii karcinogénov. Metabolická aktivita črevnej 

mikroflóry môže mať závažné dôsledky pre zdravotný stav. Črevné baktérie môžu 

aktivovať prokarcinogény na DNA reaktívne látky a zo zložiek potravy môžu produkovať 

látky s genotoxickou, karcinogénnou a tumor-propagačnou činnosťou. Úprava črevnej 

mikroflóry môže interferovať s procesom karcinogenézy a to otvára možnosti diétnej 

modifikácie pri riziku vzniku rakoviny hrubého čreva, preto je dôležité zamerať sa na 

probiotiká a prebiotiká, ktoré menia mikroflóru zvýšením počtu laktobacilov 

a bifidobaktérií v hrubom čreve. Moderný termín „probiotiká“ boli prvýkrát popisované 

v súvislosti so živými mikrobiálnymi doplnkami krmiva, ktoré priaznivo ovplyvňovali 

hostiteľské zvieratá zlepšením ich mikrobiálnej rovnováhy (4). Mechanizmy, ktorými 

probiotiká prospešne ovplyvňujú hostiteľa, sú rôznorodé. V čreve probiotické baktérie 

obsadzujú väzbové miesta na črevnej sliznici, tým bránia patogénnym baktériám držať sa 

na sliznici. Pozitívny účinok probiotických mikroorganizmov v mikrobiálnom ekosystéme 

ľudského organizmu sa vysvetľuje tým, že probiotiká iniciujú aktiváciu určitých génov 

lokalizovaných v bunkách a tak priaznivo ovplyvňujú široké spektrum črevných funkcií 

(11).  

Použitie probiotík v onkológii je v súčasnosti obmedzené na ich podávanie v rámci 

prevencie malignít (primárna a sekundárna prevencia kolorektálneho karcinómu) a v rámci 

prevencie toxicity onkologickej terapie. V prevencii nádorov sa probiotiká uplatňujú najmä 

prostredníctvom posilnenia imunity, supresie baktérií produkujúcich karcinogény, 

viazaním karcinogénov, produkciou antimutagénnych látok a látok stimulujúcich apoptózu 

ako aj ochranou pred idiopatickými črevnými zápalmi. Uplatňujú sa tu najmä kmene 

laktobacilov a enterokokov. V prevencii iných nádorov (prostata, močový mechúr, prsník, 

pečeň) zatiaľ nebol jednoznačne dokázaný protektívny účinok probiotík. 

Probiotiká majú preukázané antigenotoxické účinky in vitro aj in vivo, účinky na 

činnosť bakteriálnych enzýmov, účinky na výskyt nádorov u laboratórnych zvierat, 

v epidemiologických a experimentálnych štúdiách u ľudí. Intervenčné štúdie, ktoré 

hodnotia probiotiká z aspektu prevencie nádorových ochorení, boli založené na použití 

biomarkerov (stolica, moč) pre posúdenie rizika rakoviny. Štúdie „case - control“ 

v Holandsku ukázali, že niektoré fermentované mliečne výrobky majú ochranný účinok 

proti rakovine prsníka. Výsledky analýzy uvádzajú, že konzumácia 225 g fermentovaných 

mliečnych výrobkov (jogurt, tvaroh, cmar) za deň znižuje riziko vzniku onkologického 

ochorenia prsníka. L. casei bol použitý pri pacientoch s povrchovými malignitami 

močového mechúra a porovnávané výsledky so skupinou pacientov, ktorí užívali placebo. 

Autori uvádzajú, že stimulácia imunitného systému pomocou laktobacilov má významný 

efekt pri prevencii povrchových nádorových ochorení močového mechúra (2). Laktobacily 

produkujú bielkovinové bakteriocíny, ktoré slúžia ako miestne antibiotiká (8). Druhy 

laktobacilov a eubacterium aerofaciens, produkujúce kyselinu mliečnu, sú popisované 

v populácii s nižším rizikom rakoviny hrubého čreva, dokonca majú pozitívne účinky pri 

zvrátení tejto malignity (7). Interakcia medzi mikroflórou a hostiteľským organizmom vo 

vzťahu ku karcinogenéze ešte nie je dostatočne objasnená. Hoci pozitívne účinky probiotík 

v štúdiách sú popisované, je potrebné venovať pozornosť mechanizmom a identifikácii 

probiotických kmeňov, ktoré sa najviac podieľajú na ochrannom efekte pri onkologických 

ochoreniach. Probiotiká sú dnes súčasťou fermentovaných mliečnych výrobkov, 

dojčenskej výživy a potravinových doplnkov. Nové technologické postupy zabezpečené 

probiotickými kultúrami vedú k vývoju potravín so zlepšeným účinkom na ľudské zdravie. 
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U pacientov vo viac ako 50 % prípadov je častou komplikáciou onkologickej 

terapie  hnačka. V prípade rádioterapie postihuje najmä pacientov s ožarovaním brucha a 

malej panvy. Keďže rádioterapia nie je spojená s rozvojom neutropénie, podávanie 

probiotík (najmä laktobacilov) je nielen prospešné, ale aj bezpečné. U pacientov 

podrobujúcich sa chemoterapii dochádza ku hnačke z viacerých príčin: dochádza k 

malabsorpcii z dôvodu mukozitídy vyvolanej cytostatikami, imunosupresii a v 

neposlednom rade sa na tom podieľajú súčasne protektívne podávané širokospektrálne 

antibiotiká. Uvažuje sa aj o priamom pôsobení niektorých cytostatík na črevnú sliznicu. Z 

uvedeného jasne vyplýva, že použitie probiotík môže byť u týchto pacientov prospešné. 

Najčastejšie sa tu uplatňujú laktobacily, E. faecium a Saccharomyces boulardii (5). Na 

druhej strane si treba uvedomiť, že pacient s chemoterapiou je imunokompromitovaný a 

tým sa zvyšuje riziko patogénnosti inak nepatogénnych laktobacilov. Ďalšie riziko je 

spojené so vznikom a prenosom rezistencie medzi probiotikom a endogénnou flórou.  

 

Záver 

Osveta a informácie odhalené výskumom v medzinárodnom meradle môžu vyvolať 

väčší záujem o problematiku výživy a stravovania v súvislosti s rizikom vzniku 

onkologických ochorení. Intenciou tohto článku bolo zosumarizovať poznatky 

o nutrientoch v každodennej strave k prevencii nádorových ochorení v populácii, 

preskúmať fakty a uviesť ich do praxe. Protirakovinová strava by sa mala pridržiavať zásad 

(National Cancer Institute): 

• primeraná, nie príliš kalorická, 

• konzumovať 5 až 9 porcií zeleniny denne, vrátane zeleninových štiav, 

• 4 a viac porcií ovocia denne (antioxidanty), 

• vysoký obsah vlákniny, 

• obmedziť rafinovaný cukor a výrobky z rafinovanej múky, 

• doplniť selén a vitamín B 12 v odporúčaných denných dávkach, 

• doplniť prospešné probiotiká. 

 

Štúdie dokazujú zníženie výskytu onkologických ochorení pri zmene stravovania, 

je dôležité zvyšovať nutričné uvedomenie populácie, poukázať na vplyv zloženia 

prijímanej stravy na vznik a rozvoj neinfekčných chronických ochorení, aby zmeny viedli 

k zlepšeniu aktuálneho spôsobu výživy a tým aj zdravotného stavu.   
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