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SLOVO NA ÚVOD 

 

Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) je mimovládna organizácia (občianske 

združenie), ktorá vznikla v júni 2003 z iniciatívy European Public Health Association (EUPHA) a Nadácie 

otvorenej spoločnosti (NOS-OSF). Poslaním asociácie je prevencia, podpora a ochrana zdravia 

obyvateľov Slovenska. SAVEZ pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia 

prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu. V oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a 

medzirezortný prístup.  

Jednou  ciest, ktorú si SAVEZ zvolil pre napĺňanie poslania je organizovanie celoslovenskej 

konferencie s medzinárodnou účasťou. Sme radi, že prvá konferencia sa mohla uskutočniť v dňoch 21.-

23. októbra 2004 v Košiciach. Našim hlavným cieľom pri organizovaní tejto konferencie bolo prezentovať 

súčasný stav vzdelávania, výskumu a praxe verejného zdravotníctva na Slovensku so všetkými jeho 

pozitívami a výzvami do budúcnosti.  Zároveň sme sa pokúsili o vytvorenie  priestoru pre spoločnú 

komunikáciu, výmenu vedomostí, skúseností a praktických postrehov medzi  zástupcami  štátnych 

inštitúcií, mimovládnych organizácií a komunít, ako aj pre hľadanie nových možností a perspektív 

interdisciplinárnej, medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce. Pevne dúfame, že konferencia prispela k 

vytváraniu nových partnerstiev medzi štátnymi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a komunitami 

pôsobiacimi na poli verejného zdravia a stala sa tak súčasťou ďalšieho rozvoja verejného zdravotníctva 

v podmienkach Slovenskej republiky. 

Recenzovaný zborník obsahuje príspevky vedecko-výskumného charakteru (informujú 

o výsledkoch výskumu), príspevky odborného charakteru (informujú o vzdelávacích aktivitách, formách 

pomoci, rizikových / protektívnych faktoroch zdravia a pod.) a príspevky prinášajúce skúsenosti z praxe. 

Jednotlivé príspevky sú tematicky orientované na oblasť Podpory zdravia a prevencie a na oblasť Kvality 

života. 

Na záver chceme vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým účastníkom, ktorí sa svojimi 

profesionálnymi kvalitami aktívne podieľali na vysokej odbornej úrovni konferencie, a ktorí svojou 

prítomnosťou podporili aj príjemný ľudský rozmer tohto podujatia. Osobitné poďakovanie patrí čestným 

hosťom konferencie: našim holandským partnerom - reprezentantom Európskej asociácie verejného 

zdravotníctva (EUPHA), Holandskej federácie verejného zdravotníctva (NPHF) a Národného inštitútu  pre 

verejné zdravotníctvo a životné prostredie (RIVM), pánovi štátnemu tajomníkovi MUDr. Petrovi 

Ottingerovi z Ministerstva zdravotníctva SR, MUDr. Magdaléne Čačovej, h. doc. Gabrielovi Gulišovi, Mgr. 

Petrovi Letanovskému, PhDr. Blažejovi Slabému a prof. Margaréte Šulcovej. V neposlednom rade 

ďakujeme NOS-OSF za poskytnutie finančných prostriedkov, bez ktorých by realizácia konferencie 

nebola možná. 

 

 

Košice, december 2004      MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. 

Mgr. Iveta Rajničová 
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PERSPEKTÍVY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V 21.STOROČÍ 

Guliš G.1 

 
1 Syddansk Universitet, Esbjerg, Denmark, Trnavská Univerzita, Trnava, SR 

 

 

Abstrakt 

Prezentácia popisuje perspektívy a výzvy pre verejné zdravotníctvo začiatkom 21.storočia. Sumarizuje 

základne hodnoty, z ktorých verejné zdravotníctvo vychádza, diskutuje hlavné priority, podáva prehľad 

hlavných nástrojov a otvára debatu na tému pomeru globálnych a lokálnych problémov. 

 

Kľúčové slová 

verejné zdravotníctvo, hodnoty, priority, nástroje 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 4

 

 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Letanovský P.1 

 
1 Sekcia zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava 

 

 

Abstrakt 

Článok popisuje niektoré vybrané oblasti funkcií a štruktúry verejného zdravotníctva. Rozdiely medzi 

modelmi, ktoré prezentuje  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Centrum pre kontrolu a prevenciu 

chorôb (CDC). Popisuje niektoré nástroje, ktoré by sa mali využívať pri tvorbe a aktualizácií systému na 

potreby, ktoré prináša dnešný rozvoj vedy, ale i celej spoločnosti vo všetkých oblastiach. Článok sa 

dotýka aj intersektoriálnej politiky zdravia, či názorov profesionálnej verejnosti z oblasti verejného 

zdravotníctva. 

 

Kľúčové slová 

verejné zdravotníctvo, systém, funkcie, profesionáli, politika 
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PRIMÁRNA PREVENCIA A ZDRAVIE 

Kopčeková J.1, Šramková K.1 

 
1 Katedra výživy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Nitra 

 

 

Abstrakt 

S cieľom primárnej prevencie civilizačných chorôb boli sledované zdravotné ukazovatele: telesná 

hmotnosť, telesná výška, podiel celkového telesného tuku, krvný tlak a body mass index (BMI)  

v náhodne vybratej skupine 298 obyvateľov mesta Nitra (194 žien a 104 mužov) vo veku 14-83 rokov. 

Telesný tuk bol meraný metódou bioelektrickej impedančnej analýzy (Omron BF 300). Priemerná telesná 

výška bola v skupine 167,6 ± 8,1 cm, telesná hmotnosť 74,1 ± 15,0 kg, BMI 26,3 ± 4,6 kg/m2, podiel 

celkového telesného tuku 29,2 ± 8,4%. Priemerný systolický tlak krvi bol v sledovanom súbore 130,1 ± 

16,5 mmHg a diastolický 82,8 ± 10,6 mmHg. Systolický krvný tlak menej ako 120 mmHg malo 18,5% 

osôb, v rozsahu 120-140 mmHg sme zistili u 51% osôb a 180 mmHg a viac u 30,5% osôb. Diastolický 

krvný tlak menej ako 80 mmHg sa vyskytol u 26,2% osôb, v rozsahu 80-99 mmHg malo 36,2% osôb 

a 100 mmHg a viac dosahovalo 37,6% osôb. Štíhlu telesnú postavu sme na základe merania podielu 

celkového telesného tuku zistili u 7,7% žien a 1% mužov (5,4% z celého súboru), normálnu telesnú 

postavu malo 23,7% žien a 27,9% mužov (25,2% z celého súboru), nadhmotnosť sme zistili u 32% žien 

a 26% mužov (29,9% z celého súboru) a obéznych bolo 36,6% žien a 45,1% mužov (39,5% z celého 

súboru). Podľa hodnotenia BMI malo 21,6% žien a 38,5% mužov (27,5% všetkých sledovaných osôb) 

normálnu telesnú hmotnosť, 65% žien a 29,8% mužov (52,7% všetkých osôb) zvýšenú hmotnosť 

a 13,4% žien a 31,7% mužov (19,8% všetkých osôb) obezitu. 

 

Kľúčové slová 

primárna prevencia, zdravie, civilizačné ochorenia, mortalita, správna výživa 
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PREVALENCIA A PREVENCIA OSTEOPORÓZY A OSTEOPÉNIE 

Šramková K.1, Bitter K.2, Lukáčová O.3 

 
1 Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU Nitra 
2 Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o. Nitra-Zobor 
3 
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany 

 

 

Abstrakt 

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť vplyv výživy na kostnú denzitu u 120 dobrovoľníkov (107 žien a 13 mužov). 

Priemerný vek bol v skupine žien 51,3 rokov a v skupine mužov 60,9 rokov. Kostná hmota probandov sa 

merala osteodenzitometrickou metódou (ultrazvukovou metódou) prístrojom Sahara Hologic podľa 

nameraného T-skóre. Probandi boli rozdelení do troch skupín: s negatívnym nálezom a s normálnou 

hodnotou T-skóre, tzn. viac ako –0,99; s osteopéniou, tzn. so zníženou denzitou kostnej hmoty alebo 

s vyšším rizikom fraktúry a s hodnotou T-skóre –1,0 až –2,49 na meranej lokalite; s osteoporózou, tzn. 

s vysokým rizikom fraktúry a s hodnotou T-skóre menej ako –2,5 na meranej lokalite. Priemerná hodnota 

T-skóre bola v skupine žien –1 ± 1,0 a v skupine mužov –0,6 ± 1,6. V sledovanej skupine malo 37,4% žien 

a 46,2% mužov hodnotu T skóre viac ako –0,99 (normálnu kostnú denzitu), 55,1% žien a 46,2% mužov 

malo hodnotu T-skóre od –1,0 do –2,49 (indikujúce osteopéniu) a 7,5% žien a 7,6% mužov malo hodnotu 

T-skóre menej ako -2,5 (zodpovedajúcu osteoporóze).  

V skupine žien sa potvrdil vplyv vyššieho veku ako rizikový faktor vzniku a rozvoja osteoporózy, keďže 

najviac žien (3,8%) s osteoporózou bolo vo veku 61-70 rokov; s osteopéniou (14,9%) i s normálnym 

nálezom (15,9%) vo veku 41-50 rokov. Ženy vo veku 71-80 rokov mali najnižšiu priemernú hodnotu T-

skóre –1,9 ± 0,7. 

 

Kľúčové slová 

osteoporóza, osteopénia, minerálna denzita kostí, osteodenzitometria, strata kostnej hmoty 
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MIESTO ERGONÓMIE V OŠETROVATEĽSKEJ  STAROSTLIVOSTI 

Dimunová L.1, Zamboriová M. 1 

 
1 Ústav ošetrovateľstva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice  

 

 

Abstrakt 

Ergonómia je dôležitou súčasťou preventívneho lekárstva. Ergonomické zásady ponúkajú možnosť 

vykonávať prácu v zdravotníckych zariadeniach takým spôsobom, aby táto činnosť prinášala minimálne 

zdravotné riziká a problémy. Osvojenie si zásad ergonómie možno chápať ako prostriedok prevencie 

poškodenia vlastného zdravia. 

Prvky fyzickej záťaže, dynamickej aj statickej, sú následkom nedostatočného technického, 

ergonomického a často aj personálneho zabezpečenia prevádzky zdravotníckych zariadení. Dôsledkom 

kombinovaného vplyvu rôznych rizikových faktorov môže dôjsť k poškodeniu zdravotného stavu 

pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach. 

Prieskum uskutočnený v októbri 2003 u 193 sestier z rôznych typov oddelení fakultných nemocníc 

a ADOS v Košiciach bol orientovaný na fyzickú záťaž sestier a využitie ergonomických poznatkov v praxi. 

Výsledky prieskumu poukazujú na potrebu zaradenia problematiky ergonómie v zdravotníctve do 

systému pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania sestier. 

 

Kľúčové slová 

ergonómia, fyzická záťaž sestier, rizikové faktory 
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MEDZIRODOVÉ ROZDIELY V SPÔSOBOCH PREŽÍVANIA VOĹNÉHO ČASU 

A VO FREKVENCII FAJČENIA U PUBESCENTOV   

Sarková M.1, Katreniaková Z.2, Nagyová I.1, Orosová O.1, van Dijk J.P.3 
  
1 Ústav humanitných vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 
2 Ústav sociálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
3 Department of Social Medicine, Faculty of Medical Science, University of Groningen, The Netherlands 

 

 

Abstrakt 

Obdobie puberty je poznačené dôležitými biologickými, psychologickými a sociálnymi zmenami, ktoré 

u pubescenta ovplyvňujú oblasti jeho psychickej pohody, sebavedomia i sebaúcty.  Mnohé štúdie 

potvrdzujú vplyv spôsobov prežívania voľného času na priebeh tohto obdobia.  

Cieľom je oboznámiť s realizáciou a metodikou projektu „Subjektívna pohoda, sebaúcta a zvláštnosti 

interpersonálneho a rizikového správania pubescentov“ a výsledkami predbežných analýz  zameraných 

na rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo vybraných spôsoboch prežívania voľného času a vo 

frekvencii fajčenia. 

Zber dát bol  realizovaný v mesiacoch máj - jún 2003 a zúčastnilo sa ho 15 základných škôl a 3 

osemročné gymnáziá v Košiciach. Vzorku tvorilo 1 023 pubescentov (487 chlapcov (47,6%)  a   536 

dievčat (52,4%), priemerný vek respondentov bol 14,9 roka. Za účelmi tejto prezentácie boli z metodiky 

realizovaného výskumu vybrané 4 otázky, ktoré sa zaoberali spôsobmi prežívania voľného času a otázka 

týkajúca sa frekvencii fajčenia (Health Risk Behaviour Scale - HBSC štúdia z roku 1997-98): Koľko hodín 

denne v priebehu týždňa sleduješ televíziu? Koľko hodín denne počas víkendu sleduješ televíziu? Koľko 

hodín denne sa hráš na počítači alebo „četuješ“? Ako často športuješ - vynímajúc hodiny telesnej 

výchovy? Ako často fajčíš? 

Štatisticky významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami možno sledovať vo frekvencii hrania sa na 

počítači alebo „četovania“ a v oblasti športovej aktivity. 17% chlapcov  a 41% dievčat sa nehrá na počítači 

a ani „nečetuje“. Menej ako 1 hodinu sa počítačom venuje 25% chlapcov a 40% dievčat. 2 až 4 hodiny 

a viac venuje tejto aktivite okolo 58% chlapcov, ale len 19% dievčat. Na otázku „Ako často športuješ" 

negatívne odpovedalo 7% chlapcov a 24% dievčat. Denne športuje 35% chlapcov, ale len 15% dievčat. 

Analýza dát neukázala významné medzirodové rozdiely vo frekvencii pozerania televízie v priebehu 

týždňa, ani počas víkendu, ani vo frekvencii fajčenia. 
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Abstrakt 

Drogy a drogovú závislosť považujú odborníci za celosvetový problém. Do roku 1989 boli drogy v našej 

spoločnosti prezentované ako problém „Západu“. Po roku 1989 sa na Slovensku zmenila sociálna 

a politická situácia. U mladých ľudí vyvíjajúcich a formujúcich sa v podmienkach  konzumne orientovanej 

spoločnosti dochádza k nárastu rizikového správania, vrátane užívania drog. 

V našom príspevku uvádzame stručný prehľad evidencie drogovo závislých na Slovensku a niektoré 

faktory, ktoré napomáhajú negatívnej orientácii na drogu. Ďalej uvádzame výsledky prieskumu, ktorý sme 

realizovali pomocou nešdandardizovaného dotazníka. V súbore  žiakov (108 respondentov vo veku od 15 

do 18 rokov) strednej odbornej školy v Košiciach sme zisťovali mieru požívania alkoholických nápojov, 

kávy, fajčenia a skúsenosti s inými drogami. Venovali sme sa aj otázke motivácie k užívaniu návykových 

látok. 
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Abstrakt 

Východiská: V príspevku sú prezentované prvé deskriptívne výsledky širšej longitudinálnej štúdie 

realizovanej na vzorke košických vysokoškolákov. Jej hlavnými cieľmi je overenie účinnosti Sociálno-

psychologického výcviku prevencie drogových závislostí pre vysokoškolákov a zmapovanie so zdravím 

súvisiaceho správania. Na realizácii priebehu štúdie spolupracujú Prírodovedecká a Lekárska fakulta 

UPJŠ v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a n.o. FILIA. Tento príspevok prezentuje niektoré 

výsledky mapujúce fajčiarske návyky, konzumáciu alkoholu a rizikové sexuálne správanie.  

Vzorka a metódy: Výskumnú vzorku tvorilo 649 respondentov (272 mužov), študentov prvých ročníkov 

Baníckej a Hutníckej fakulty TU v Košiciach a študentov Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty UPJŠ 

v Košiciach.  Priemerný vek respondentov bol 20,5 roka. Zber dát prebehol v mesiacoch apríl až jún 

2004, priamo na školách formou skupinovo administrovaných dotazníkov. Dáta boli spracované 

štatistickým programom SPSS. 

Výsledky: Tri a viac krát za posledný mesiac pilo alkohol 48% študentov a 22% študentiek, pričom 15% 

študentov a 3% študentiek sa za posledný mesiac opilo. Študenti oboch pohlaví  pijú alkohol najčastejšie 

v spoločnosti svojich priateľov, a keď sa cítia spokojne a majú dobrú náladu. 

V sledovanej vzorke fajčí 34% študentov a 29% študentiek, pričom 16% respondentov vyfajčí viac ako 6 

cigariet denne. Najčastejšími príčinami začiatku fajčenia bola chuť vyskúšať niečo nové, a to že väčšina 

ich rovesníkov fajčila. 

Prvý pohlavný styk má za sebou už 60% študentov a 66% študentiek, pričom 57% z nich použilo pri 

tomto styku prezervatív. Klasický pohlavný styk viac ako s tromi partnermi malo 19% študentov a 13% 

študentiek. 

Záver: Výsledky publikované v tomto príspevku sú spracované predbežne iba na deskriptívnej úrovni. 

Predbežné výsledky potvrdzujú dôležitosť analýzy rizikového správania v závislosti od pohlavia. 
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Abstrakt 

Príspevok prezentuje vedomosti o základných národných a medzinárodných politických dokumentoch 

súvisiacich so zdravím a mieru uvedomenia si zodpovednosti za verejné zdravie u politikov, tvorcov 

rozhodnutí na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Je všeobecne známe, že okolo 75-80% 

intervenčných možností je mimo zdravotníckeho sektora. Je nevyhnutnosťou, aby ľudia prijímajúci 

rozhodnutia, boli informovaní a poznali medzinárodné a národné dokumenty zdravotnej politiky, aby boli 

schopní uskutočňovať potrebné intervenčné politiky a stratégie efektívne. Preto sa črtá potreba vzdelávať 

nezdravotnícky sektor, aby boli schopní reagovať na tieto strategické výzvy. Toto otvára nové pole pre 

verejno-zdravotnícke vzdelávanie. 
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POSTAVENIE VÝZNAMU ÚSTNEHO ZDRAVIA V KONTEXTE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Markovská N.1, Veselinyová Z.1 
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Abstrakt 

Zdravie ústnej dutiny je neodmysliteľnou súčasťou zdravého človeka. Zubný kaz a zápalové ochorenia 

parodontu sú najčastejšie sa vyskytujúce chronické neprenosné ochorenia. Zlepšenie indikátorov ústneho 

zdravia vo vyspelých krajinách Európy jednoznačne dokázalo zníženie výskytu týchto ochorení u detí 

a mládeže. Ide o výsledok vzájomného spolupôsobenia stomatológov, ústnej hygieny, výživy a cielenej 

výchovy populácie. 

Práca prezentuje súčasný stav ústneho zdravia detí a mládeže v SR: úroveň kazivosti chrupu, stav 

parodontu, ústnej hygieny, výživy a vzdelanostnej úrovne v porovnaní s cieľmi Zdravie 21 Svetovej 

zdravotníckej organizácie (ďalej SZO) pre ústne zdravie. 
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Abstrakt 

Projekty prevencie drogových závislostí sú súčasťou výskumných a vzdelávacích projektov KISH (Centra 

pre vzdelávanie a výskum spoločenských aspektov zdravia). Projekty prevencie drogových závislostí 

súvisia s výskumami zdravia adolescentov, ktoré sú realizované v spolupráci KISH, Ústavu humanitných 

vied, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Univerzity v Groningene (NL). Realizovaný Program 

prevencie drogových závislostí pozostáva z troch modulov. Prvé dva moduly tvorí Výcvikový program 

prevencie drogových závislostí a AIDS a tretí modul predstavuje Rovesnícky program prevencie 

drogových závislostí FILIA. Program je finančne podporovaný Protidrogovým fondom v Bratislave 

a FILIA, n.o. Programy sú akreditované MŠ SR, akreditáciu získala FILIA, n.o. Výskumné sledovanie 

účinnosti Výcvikového programu prevencie drogových závislostí a AIDS je cieľom výskumných projektov 

VEGA1/1408/04 a VVGŠ/009/2004/HU, projektu vyplývajúceho z bilaterálnej zmluvy, podpísanej medzi 

Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a Univerzitou v Groningene: Rizikové správanie 

a hodnotenie programu podpory zdravia. 
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Abstrakt 

Kvalita života obsahovo zahŕňa aj tému zmysluplného života. V príspevku podávame okrem teoretického 

výkladu aj analýzu uvedeného fenoménu z pohľadu vysokoškolských študentov, na základe empirických 

zistení použitím Snyderovej škály nádeje. 
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PODPORA VEREJNÉHO ZDRAVIA POMOCOU VZDELÁVANIA VO VÝŽIVE 
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Abstrakt 

V posledných rokoch vzrástol záujem o odbor výživa ľudí. Tento záujem je odrazom toho, že strava má 

obrovský dopad na zdravie a prevenciu chorôb a viedol k výraznému zvýšeniu informácií o výžive. Na 

začiatku dvadsiateho storočia bola veda o výžive zameraná na objavovanie esenciálnych živín, štúdium 

dôsledkov ich nedostatočného príjmu a určenie množstva potrebného na prevenciu ich deficiencií. 

Výskum je zameraný na hľadanie súvislostí medzi nutrientami a chorobami, s cieľom zmeniť príjem, a 

tým zlepšiť zdravie. Dve rôzne definície opisujú výživu ako štúdium potravín a živín a ich využitie 

organizmom na dosiahnutie alebo udržanie zdravia, rast a reprodukciu buniek, alebo ako štúdium vzťahu 

medzi človekom a jeho potravou. Druhá definícia predstavuje širší rozsah, od ponuky potravín a všetkých 

jej vplyvov k individuálnemu výberu potravín a nakoniec až k fyziologickým a biochemickým účinkom 

nutrientov na ľudské telo a k dôsledkom na zdravie a prežitie. Štatistiky dokazujú, že populácie 

v západných krajinách majú vysokú mortalitu a morbiditu v dôsledku viacerých chorôb ovplyvniteľných 

výživou, ako sú kardiovaskulárne, onkologické a črevné choroby, ako aj obezita s vysokou prevalenciou. 

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite bol odbor „Výživa ľudí“ založený v roku 1994/95. Katedra 

výživy ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa zameriava na vzdelávanie v oblasti výživy 

ľudí. 
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Abstrakt 

Cieľom práce je poskytnúť prehľad o aktuálnej situácii v kozmetike z hľadiska ochrany zdravia 

spotrebiteľa. Kozmetické suroviny a finálne výrobky musia byť pre spotrebiteľa bezpečné. Právnym 

predpisom Európskej únie je 7. Úprava smernice 76/768/EEC. Hodnotenie bezpečnosti kozmetického 

výrobku záleží na  spôsobe  jeho použitia. Do úvahy je nutné  vziať  kvantitu a frekvenciu používania 

výrobku, cieľovú spotrebiteľskú skupinu, koncentráciu a toxikologický profil použitých surovín. Štátny 

zdravotný dozor nad kozmetikou zabezpečujú Úrady verejného zdravotníctva. Súčasťou testovania 

bezpečnosti je kontrola dodržiavania povolených limitov potenciálne rizikových látok. Na viacero  z nich 

nie sú ešte u nás validované analytické metódy. Záslužnú činnosť v tomto smere vyvíja najmä Oddelenie 

hygienických laboratórií bývalého Štátneho zdravotného ústavu hlavného mesta SR Bratislavy, dnes 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V rámci dlhoročnej spolupráce s týmto pracoviskom 

k validácii niektorých metód systémom Správnej laboratórnej praxe na dôkaz vybraných konzervačných 

látok, ultrafialových filtrov a antioxidantov,  prispelo aj Oddelenie kozmetológie Fakulty chemickej a 

potravinárskej technológie STU v Bratislave. Metódy boli  už zavedené do rutinnej praxe. 
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VÝZNAM ZDRAVOTNÝCH ASPEKTOV JOGOVÝCH CVIČENÍ V ŠKOLSTVE 
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Abstrakt 

Môžu jogové cvičenia pomôcť učiteľovi a jeho práci s deťmi? Touto prácou hľadáme  odpoveď, či jogové 

cvičenia realizované projektom RAST majú svoje miesto v školskom prostredí. Jogové cvičenia formou 

hatajogy, dychových a relaxačných cvičení sa v školstve využívajú a sú v osnovách zahrnuté pre I. 

stupeň ZŠ od roku 1995 a pre II. stupeň od roku 1997. Jedným z cieľov projektu RAST bolo vytvorenie 

učebných osnov pre všetky stupne škôl, aby bolo jasné, čo z oblasti jogy patrí do škôl. Tým, že došlo 

k presnému vymedzeniu obsahu jogových cvičení, aj inšpekčné orgány by tak mali možnosť kontroly 

dodržiavania obsahu a zásad výučby tohto predmetu. 

Pod vedením lekárov, psychológov, pedagógov a skúsených cvičiteľov bolo v projekte RAST vzdelaných 

viac ako 400 pedagógov v jogových cvičeniach. Priniesol tak metodicky rozpracované relaxačné, 

dychové a fyzické cvičenia pre jednotlivé vekové kategórie detí a mládeže. Cieľom vzdelávania bol 

pôvodne žiak na všetkých stupňoch a typoch škôl, no v priebehu vzdelávania vystúpil do popredia 

pedagóg, ktorý si prostredníctvom jogových cvičení nachádzal cestu k riešeniu svojich problémov. Celý 

projekt bol monitorovaný formou dotazníkov. Zisťovali sme očakávania, motivácie, problémy učiteľov a 

prínos jogových cvičení, ktoré sme potom vyhodnotili.  

Naše skúsenosti a výskum poukazujú, že jogové cvičenia realizované projektom RAST prinášajú pomoc 

učiteľovi, ktorý v školskom systéme je nesmierne zaťažený a sám potrebuje inšpiráciu nájsť pokoj a 

životnú pohodu. Projekt v sebe priniesol šancu vrátiť sa ku komunikácii so sebou a svojím okolím, 

schopnosť pomôcť si vo svojich životných situáciách  a to prostredníctvom veľmi jednoduchých cvičení. 

Naša populácia trpí jednostranným statickým preťažením a nedostatkom pohybu, čo často vedie 

k poruchám predovšetkým pohybového ústrojenstva,  a práve tu sa ukazuje joga ako vhodný prostriedok 

ich kompenzácie. 
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Abstrakt 

Ciele: Výskum sa zameral na rozdiely medzi ľuďmi trpiacimi Parkinsonovou chorobou, ktorí vyhľadali 

odbornú pomoc takmer okamžite po objavení sa prvých príznakov ochorenia (obyčajne ide o tremor 

niektorej z končatín) a medzi ľuďmi, ktorí s vyhľadaním lekára váhali. Oneskorené vyhľadanie lekára 

môže byť znakom určitého vnútorného nastavenia, schopnosti vnímať realitu života pozitívnejšie, napriek 

zhoršenému telesnému stavu.   

Metódy: Výskumnú vzorku tvorilo 50 pacientov trpiacich touto chorobou, 27 žien a 23 mužov, vo veku od 

47 do 83 rokov (priemerný vek 67,8, SD=9,4). Administrovanými dotazníkmi Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) a D Personality Scale (DS-14) sa zisťovala miera anxiety, depresie, sociálnej 

inhibície a všeobecného negatívneho afektívneho ladenia. Informácie o nástupe ochorenia boli získané aj 

z osobného kontaktu a štruktúrovaného interview s pacientom.  Pre analýzu dát sme použili štatistické 

metódy chí-kvadrát a Spearmanov korelačný koeficient.   

Výsledky: Z analýzy zozbieraných dát sa javí ako určujúci faktor predikcie včasného príchodu k lekárovi 

pohlavie. Ženy zvyknú prehliadnuť počiatočné ťažkosti, alebo sa ich snažia zvládnuť samoliečbou, 

prípadne prispôsobením životného štýlu. Výrazne  neskôr (p<0,05) sa u nich dostavuje potreba 

konzultácie s lekárom. Odlišnosti medzi pohlaviami v miere prežívaných nepríjemných pocitov sa 

výraznejšie javili v oblasti negatívnej afektivity, ale k úrovni signifikantnosti sa len približovali. Tiež sa 

objavila priama úmernosť medzi sociálnou inhibíciou a depresiou (p<0,05). Môžeme v nej vidieť odraz 

zmeny v sociálnych rolách chorého človeka a vplyv tejto zmeny na jeho vnútorné prežívanie.  

Záver: V rámci analýz sme zaznamenali určité odlišnosti medzi pohlaviami, hlavne v miere záporného 

citového vyladenia, ktoré budeme môcť s určitosťou potvrdiť až pri väčšom počte respondentov. 

Významným činiteľom včasného príchodu k odborníkovi je aj miera informovanosti občanov o prejavoch 

Parkinsonovej choroby. Vytvorenie edukačného programu pre ohrozené vrstvy obyvateľstva by mohlo 

znamenať pozdvihnutie celkovej kvality života vplyvom včasnej diagnostiky tohoto pomerne častého 

ochorenia. 
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Abstrakt 

Vnímanie kvality života človeka nemá len biomedicínsky podklad, ale i psychosociálny. Na pozadí 

spôsobu merania kvality života je predpoklad, že hodnoty kvality života sú o to vyššie, čím je zdravotný 

stav lepší. V našej štúdii sme sa zamerali na zistenie, ako únava – fyzická, aj psychická, ako aj vážnosť 

ochorenia, súvisia s vnímaním kvality života u pacientov so sklerózou multiplex (SM). Pre účely tejto 

štúdie sme z rozsiahlej batérie testov použili interview a sebaposudzovacie škály, ktoré vyplnilo 47 

pacientov s diagnózou SM. Priemerný vek pacientov bol 38,9 roka, v rozpätí 18-58 rokov. Z nich bolo 

46,4% žien. Na štatistickú analýzu sme okrem deskriptívnej štatistiky využili Spearmanov korelačný 

koeficient. Signifikantné vzťahy sa nám potvrdili medzi kvalitou života a vážnosťou ochorenia, kvalitou 

života a mierou redukcie motivácie a aktivity, aj mentálnou únavou. Pacienti s vyšším skóre EDSS  (4 a 

viac) prežívajú nižšiu kvalitu života (p<0,01). Tá je nižšia aj u pacientov, ktorí pociťujú  redukovanú 

aktivitu a motiváciu. Vážnosť ochorenia posudzovaná neurológmi signifikantne súvisí s fyzickou únavou 

(p<0,01) a redukovanou aktivitou (p<0,05). Celková únava úzko súvisí aj s fyzickou únavou (p<0,05) a 

redukciou aktivity (p<0,05) ktoré sú merané položkami v dotazníku  MFI-20. Pacienti, ktorí pociťujú väčšiu 

mieru únavy, najmä fyzickej, redukciu aktivity a motivácie, vypovedajú o nižšej kvalite svojho života. V 

budúcnosti sa preto chceme zamerať aj na spôsoby zníženia únavy a zvýšenia kvality života u pacientov 

so sklerózou multiplex. 
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Abstrakt 

Úvod: Transplantácia obličky je metódou voľby pri liečbe chronického zlyhania obličiek. V porovnaní 

s dialyzačnou liečbou vykazuje lepšie prežívanie pacientov, nižšiu morbiditu, cenu a v neposlednom rade 

ponúka aj lepšiu kvalitu života. 

Cieľ: Cieľom štúdie bolo preskúmať vplyv medicínskych faktorov na kvalitu života pacientov po obličkovej 

transplantácii v závislosti od ich veku. 

Metódy: Skúmanú vzorku tvorilo 128 pacientov po obličkovej transplantácii z košického a bratislavského 

transplantcentra, ktorí vypĺňali dotazník SF-36. Medicínske údaje boli zozbierané zo zdravotnej 

dokumentácie pacientov. Lineárnou regresiou bol analyzovaný vplyv pohlavia, typu dialýzy, dĺžky trvania 

dialýzy, počtu hospitalizácií pred a po transplantácii, času od transplantácie, počtu akútnych rejekcií, 

hladiny kreatinínu a prítomnosti vybraných komorbidít v jednotlivých vekových skupinách na kvalitu života 

reprezentovanú sumárnymi škálami dotazníka SF-36. 

Výsledky: Jednotlivé faktory majú rozličný vplyv na kvalitu života pacientov v rôznych vekových 

skupinách. Prediktorom lepšieho fyzického komponentu kvality života v skupine pacientov do 40 rokov 

bol nižší sérový kreatinín (p<0,001, 42,8% vysvetlenej variancie), v skupine 40-49 rokov to bol nižší počet 

hospitalizácií v dialyzačnom období (p<0,05, 13,4% variancie), v skupine 50-59 rokov vyšší sérový 

kreatinín (p<0,01, 18,3% variancie) a neprítomnosť diabetes mellitus (p<0,01, 11,7% variancie). 

Prediktorom lepšieho mentálneho komponentu kvality života bolo v skupine do 40 rokov ženské pohlavie 

(p<0,05, 15,0% variancie), v skupine 40-49 rokov nižší kreatinín (p<0,05, 11,1% variancie), v skupine 50-

59 rokov neprítomnosť diabetu (p<0,01, 14,6% variancie) a vyšší kreatinín (p<0,05, 6,5% variancie) 

a v skupine nad 60 rokov nižší počet hospitalizácií po transplantácii (p<0,05, 13,4% variancie). 

Záver: V skupine mladších pacientov je fyzická dimenzia kvality života výrazne ovplyvnená medicínskymi 

faktormi a je závislá najmä od funkcie transplantovanej obličky. V skupine starších pacientov je 

prediktorom horšej kvality života prítomnosť závažnejších komorbidít vyžadujúcich hospitalizácie, a to 

najmä diabetes mellitus. Celkový vplyv medicínskych faktorov je v tejto skupine menší a skôr dominujú 

nemedicínske faktory. 
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Abstrakt 

Kvantifikácia poranení je závažným súdnolekárskym a traumatologickým problémom, ktorý vyžaduje 

komplexné hodnotenie úrazového deja a poúrazových zmien. Kvantifikácia poranení nie je možná bez 

správnej voľby metodiky štandardizácie. Na základe analýzy asi 30 existujúcich spôsobov hodnotenia 

poranení sme vypracovali vlastný modifikovaný systém FORTIS (Forensic Traumatology Injury Scale – 

škála poranení v súdnolekárskej traumatológii). Je to prvý dôležitý krok k unifikácii slovenského 

traumaregistra. 

Cieľom práce bola aplikácia nami rozpracovanej metodiky FORTIS pri dokumentovaní a posudzovaní 

prípadov rozličných druhov smrteľných úrazov a úrazov s prežívaním, porovnanie hodnôt FORTIS s  už 

existujúcimi klasickými spôsobmi hodnotenia parametrov poranení (napr. AIS/ISS, RTS, TRISS, ASCOT) 

a demonštrácia nových možností vizualizácie poranení podľa zásad modernej „medicíny na základe 

dôkazov“ (Evidence-Based Medicine, EBM). 

Materiál a metódy uvedenej práce boli nasledujúce: vyšetrené okolnosti, sprievodná dokumentácia, 

lekárske nálezy, obrazová dokumentácia a výsledky doplňujúcich odborných vyšetrení 12 prípadov 

smrteľných úrazov a skupiny polytraumatizovaných pacientov s prežívaním, znázornenie poranení 

originálnym pomocným počítačovým softvérom, vyhodnotenie parametrov poranení pomocou vlastného 

modifikovaného systému FORTIS, porovnanie hodnôt FORTIS s hodnotami vypočítanými pomocou iných 

spôsobov hodnotenia parametrov poranení. 

Výsledky práce ukázali, že aplikácia modifikovaného systému FORTIS umožňuje vypočítať závažnosť 

základného porušenia zdravia, priamych poúrazových komplikácií a pridružených komplikácií vrátane 

bolestivejších spôsobov liečby a následkov neadekvátnej zdravotnej starostlivosti. Existujúce klasické 

spôsoby štandardizácie parametrov poranení sa ukázali byť z hľadiska hodnotenia rozsahu, charakteru a 

mechanizmu poranení nedostatočné. Systém FORTIS ukázal okrem iného svoje kvality aj v následnej 

počítačovej rekonštrukcii úrazov, najmä poranení účastníkov cestnej premávky, vrátane priebehu 

nehodového deja.  

Autori demonštrujú štandardizovaný spôsob hodnotenia poranení a spracovania údajov na základe 

systému FORTIS, ktorý sa navrhuje na použitie v praxi Ústavu súdneho lekárstva a Kliniky úrazovej 

chirurgie v Košiciach. Uvedený spôsob je kompatibilný s národnými traumaregistrami viacerých štátov – 

členov Európskej únie. 
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Abstrakt 

Finančné ťažkosti bývajú zdrojom mnohých problémov a ekonomická situácia rodiny môže významne 

ovplyvňovať zdravie jej členov.  Výsledky výskumov napríklad ukazujú, že finančné ťažkosti zvyšujú 

pravdepodobnosť rizikového správania sa (fajčenie, alkoholizmus, agresívne správanie), ktoré následne 

negatívne vplýva na zdravie. Rovnako znižujú možnosti zdravého stravovania, užívania podporných 

a vitamínových prípravkov a podobne. Cieľom nášho príspevku je popísať finančné ťažkosti prežívané 

mladými ľuďmi a zistiť aký je ich vzťah k zdraviu respondentov. Výskum bol realizovaný na prelome rokov 

2002/2003. Zúčastnilo sa ho 2836 respondentov (študenti prvých a tretích ročníkov všetkých typov 

stredných škôl v Košickom kraji a absolventi stredných škôl) vo veku 14-22 rokov (priemerný vek 17,7 

rokov). Subjektívne vnímanú ekonomickú situáciu rodiny respondentov sme zisťovali pomocou dvoch 

dotazníkov (Dotazník finančného stresu a Škála rodinného blahobytu). Svoj zdravotný stav hodnotili 

respondenti pomocou niekoľkých subjektívnych indikátorov (celkový zdravotný stav, vitalita, duševné 

zdravie, subjektívne zdravotné ťažkosti). Vzťah medzi ekonomickou situáciou a zdravím sme analyzovali 

pomocou Pearsonovho koeficientu korelácie. Finančný stres štatisticky signifikantne (p<0,001) koreloval 

so všetkými zdravotnými indikátormi (čím väčší bol subjektívny finančný stres respondentov, tým horší 

bol ich zdravotný stav). Škála rodinného blahobytu však signifikantne korelovala len s celkovým 

zdravotným stavom (p<0,001) a duševným zdravím (p<0,05) respondentov. Získané výsledky naznačujú, 

že existuje určitý súvis medzi prežívaným finančným stresom a zhoršeným zdravím, ako i to, že 

subjektívne vnímané finančné ťažkosti majú na zdravie negatívnejší vplyv ako rodinný majetok. 
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Abstrakt 

Cieľom štúdie bolo sledovať klinicko-somatické parametre a ukazovatele zdravotno-nutričného stavu. 

V náhodne vybratej skupine 133 osôb, z toho 88 žien (66,2%) a 45 mužov (33,8%) vo veku 24-77 rokov 

boli sledované: body mass index (BMI), podiel telesného tuku, glykémiu (prístrojom One touch basic), 

cholesterolémiu a triglyceridémiu (prístrojom Accutrend GCT) a krvný tlak (systolický - TKs a diastolický – 

TKd). Telesný tuk bol meraný metódou bioelektrickej impedančnej analýzy (prístrojom Omron BF 300).  

Zo súboru tvorili najväčší podiel (39,1%) osoby vo veku 51-60 rokov. Priemerný BMI bol v sledovanom 

súbore 26,4 ± 4,7 kg/m2, priemerný podiel celkového telesného tuku 29,4 ± 7,1 %, priemerná hodnota 

glykémie bola v celom súbore 5,3 ± 0,7 mmol/l, cholesterolémie 5,5 ± 0,9 mmol/l, priemerný systolický 

krvný tlak 126,4 ± 14,8 mmHg a diastolický krvný tlak 83,3 ± 11,9 mmHg. Systolický tlak krvi v rozsahu 

120-139 mmHg sme zistili u 60,9% osôb a diastolický tlak krvi 80-89 mmHg malo 35,3% osôb. 

Obezitu sme celkovo zistili u 34,6% osôb, a to u 27,3% žien (telesný tuk 35% a viac) a 48,9% mužov 

(telesný tuk 25% a viac). Nadhmotnosť malo 40,9 % žien (telesný tuk 30-34%) a 26,7% mužov (telesný 

tuk 20-24%). Hraničnú hladinu celkového cholesterolu v krvi 5,20-6,49 mmol/l bola zistená u 43,1% žien 

a 46,7% mužov, rizikovú hladinu 6,50 mmol/l a viac malo 20,5% žien a 15,8% mužov. Hraničnú glykémiu 

5,60-6,09 mmol/l malo 15,9% žien a 17,8% mužov, rizikovú glykémiu 6,10 mmol/l a viac 12,5% žien 

a 15,6% mužov. 
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Abstrakt  

Problémy starnutia a staroby nadobúdajú na začiatku tretieho milénia osobitný charakter a význam. Niet 

pochýb o tom, že svetová populácia starne. Ľudia sa dožívajú vyššieho a vysokého veku a súčasne klesá 

počet narodených detí.  

V súčasnej dobe, keď sa vo významnej miere diskutuje o problematike ekonomického, ale taktiež 

sociálneho zabezpečenia seniorov v starobnom dôchodku, bolo pre nás výzvou realizovať prieskum 

zameraný práve na kategóriu seniorov.  Cieľom nášho prieskumu bolo zistiť spokojnosť resp. 

nespokojnosť so sociálnym postavením seniora po odchode do starobného dôchodku, kvalitu jeho 

životnej úrovne a vnímanie kvality jeho zdravia. Prieskum bol realizovaný dotazníkovou metódou 

u dôchodcov v okrese Košice – mesto. Do súboru sme zaradili iba takých respondentov, ktorí boli 

somaticky a psychicky komponovaní do takej miery, že boli schopní samostatne vyplniť dotazníkový 

formulár. Použitý dotazník bol  neštandardizovaný a pozostával z položiek mapujúcich spokojnosť resp. 

nespokojnosť seniorov  s terajšou sociálnou situáciou, bývaním, poskytovaním zdravotníckej starostlivosti 

a s udržiavaním sociálnych kontaktov. Zisťovali sme aj mieru samostatnosti pri vykonávaní bežných 

denných činností, prežívania negatívnych emócií a spôsob trávenia voľného času seniorov.  

Výsledky prieskumu, ktoré prinášame sú nepatrnou avšak významnou sondou do zložitej a širokej 

problematiky starostlivosti o starých ľudí, a tým aj do celospoločenskej situácie. 
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Abstrakt 

Článok predstavuje novú posudkovú metodológiu prijatú Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 

2001. Ide o Medzinárodnú klasifikáciu funkčnej schopnosti, dizability a zdravia (MKF) spracovanú za 

účelom poskytnutia štandardizovaného, spoločného jazyka pre popis komponentov (domén)  zdravia 

a komponentov (domén) súvisiacich so zdravím. Komparatívnou výhodou klasifikácie voči 

predchádzajúcim klasifikáciám je najmä jej univerzálnosť vo vzťahu ku všetkým ľuďom (nielen ľuďom 

chorým alebo so zdravotným postihnutím) a široká využiteľnosť pre rozličné systémy zamerané na 

sociálnu ochranu. Autorka predstavuje novú klasifikáciu nielen  z hľadiska jej základnej charakteristiky, 

filozofických východísk a vecného rámca, ale aj z hľadiska výziev, ktoré ponúka pre oblasť výskumu 

v oblasti verejného zdravia a spolupráce rozličných inštitúcií. 
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CHOROBA AKO SOCIÁLNA UDALOSŤ – K VYMEDZENIU POJMU 

Konečný S.1 
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Abstrakt 

Na prieniku lekárskych a sociálnych vied vymedzuje sociálna politika ako jednu zo základných sociálnych 

udalostí aj chorobu. Sociálna politika pritom ešte plne nezužitkovala poznatkovú základňu lekárskych vied 

(modely zdravia, modely choroby), ale ani normatívnej etiky a ďalších hraničných vied. 

 

Kľúčové slová 

choroba, sociálna udalosť, sociálna politika, lekárske vedy, normatívna etika 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 27
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Abstrakt 

Príspevok podáva analýzu gerontológie a gerontologického ošetrovateľstva, ktoré súčasne zaraďuje do 

systému ošetrovateľských disciplín. Nastoľuje stále aktuálnu problematiku v oblasti rozvoja špeciálnych 

disciplín, ktoré sa pokúšajú objasniť procesy starnutia života ľudí a hľadajú prístupy na riešenie 

špecifických problémov seniorov. 

Gerontologické ošetrovateľstvo si vyžaduje nielen vedomosti z ošetrovateľstva, praktické zručnosti, ale 

zvlášť participuje na zvyšovaní kvality profesionálneho ošetrovania prostredníctvom ošetrovateľského 

procesu. Profesionálna ošetrovateľská prax sa riadi ošetrovateľskými štandardami a samotné ošetrovanie 

prebieha vo fázach ošetrovateľského procesu. Kroky ošetrovateľského personálu vedúce k zvyšovaniu 

kvality života starých ľudí sú podmienené profesionálnou, kultúrnou a osobnostnou vyspelosťou 

zdravotníckych pracovníkov. 
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DUŠEVNÉ ZDRAVIE A MOŽNOSTI KOMUNITNEJ STAROSLIVOSTI 

Pálová E.1, Kovaničová M.1 
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Abstrakt  

Problematika duševného zdravia je problémom nielen zdravotníckym, ale dotýka sa celej spoločnosti. 

Stúpajúce ekonomické bremeno, ktoré celosvetovo predstavujú duševné poruchy (WHO, Svetová banka, 

2001) poukazuje na potrebu úpravy základných princípov psychiatrickej starostlivosti. V podmienkach SR 

reaguje na tieto potreby „Reforma psychiatrickej starostlivosti“, ktorá upravuje prístup k duševne chorým, 

samozrejme okrem nevyhnutného inštitucionálneho a personálneho dobudovania siete zdravotníckych 

zariadení. Tradičná medicínska liečba sa obohacuje o tzv. princíp tetralógu, ktorý predpokladá 

integrované pôsobenie štyroch zložiek - pacient (zvýšenie aktivity), rodinní príslušníci (zvýšenie 

angažovania sa v liečbe), lekár (partnerský vzťah) a verejnosť (destigmatizácia, reintegrácia chorých do 

spoločnosti). Prirodzeným dôsledkom týchto nových postojov je „Národný program duševného zdravia do 

roku 2015“. Tento ponúka námety na zefektívnenie foriem starostlivosti s prepojením sektorov 

zdravotníckeho, sociálneho, samosprávneho, ako i tretieto sektora, kde forma komunitnej psychiatrickej 

starostlivosti predstavuje veľmi účinnú a efektívnu formu. Chceme zároveň poukázať na doterajšie 

výsledky uplatňovania týchto zmien vo Východoslovenskom regióne. 
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Abstrakt 

Príspevok  hodnotí skúsenosti zo spolupráce s občianskym združením príbuzných a priateľov duševne 

chorých a svojpomocnou pacientskou organizáciou. Popisujeme jednotlivé aktivity realizované pri 

uplatňovaní zásad tetralógu – koordinácia štyroch prvkov vystupujúcich v kontexte duševnej poruchy 

(pacient, rodina, lekár, verejnosť) na konkrétnych prípadoch. Pri hodnotení temer päťročnej spoločnej 

práce sa táto javí zmysluplnou v prospech pacienta a zaslúži si odbornú supervíziu a podporu. 
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PERSPECTIVES OF PUBLIC HEALTH IN 21ST CENTURY 

Guliš G.1 

 
1 Syddansk Universitet, Esbjerg, Denmark / University of Trnava, Trnava, Slovak republic 

 

 

Abstract 

This paper describes perspectives and challenges for public health at the beginning of the 21st century. 

Basic values of public health, priorities, tools and methods are reviewed and discussed in the paper. The 

share of global-local public health problems is discussed at the end of paper. 
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PUBLIC HEALTH IN SLOVAK REPUBLIC 

Letanovský P.1 

 
1 Ministry of Health of Slovak republic, Bratislava 

 

 

Abstract 

This article describes some specific areas of functions and structure of public health system. It describes 

differences in functions between WHO model and CDC model and presents model of public health 

system in the Slovak Republic. The article describes some specific tools which would be used in a 

process of updating and development of public health system. An impulse for updating and 

transformation is not only in the development of science but also in the development of whole society. 

Article is touching intersectorial health policy and opinions of public health professionals. 
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Abstract 

With the aim of primary prevention of civilisation diseases health indicators: body weight, body height, 

proportion of total body fat, blood pressure and body mass index (BMI) were evaluated in random 

selected group of 298 Nitra inhabitants (194 women and 104 men) at the age 14-83 years. Body fat was 

measured using bioelectrical impedance analysis (Omron BF 300). The average body height was in the 

group 167,6 ± 8,1 cm, body weight 74,1 ± 15,0 kg, BMI 26,3 ± 4,6 kg/m2, proportion of total body fat 29,2 ± 

8,4%. The average systolic blood pressure of selected group was 130,1 ± 16,5 mmHg and diastolic 82,8 ± 

10,6 mmHg. The systolic blood pressure less than 120 mmHg had 18,5% of people,  systolic blood 

pressure in extent 120-140 mmHg was determined in 51% of people and systolic blood pressure 180 

mmHg and more in 30,5%. The diastolic blood pressure less than 80 mmHg had 26,2% of people, 

diastolic blood pressure in extent 80-99 mmHg was determined in 36,2% of people and diastolic blood 

pressure 100 mmHg and more in 37,6% of people. According to the total body fat had the slimly body 

7,7% of women and 1% of men (5,4% from whole group), normal body had 23,7% of women and 27,9% 

of men (25,2% from whole group), overweight was determined in 32% of women and 26% of men (29,9% 

from whole group) and obese was 36,6% of women and 45,1% of men (39,5% from whole group). 

According to the BMI evaluation 21,6% of women and 38,5% of men (27,5% from whole group) had 

normal body weight, 65% of women and 29,8% of men (52,7% from whole group) had increased body 

weight and 13,4% of women and 31,7% of men (19,8% from whole group) had obesity. 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the influence of the nutrition on bone density in 120 volunteers (107 

females and 13 men). The average age in the group of females was 51,3 years and in the group of men 

60,9 years). The bone mass of probands was measured using the method of osteodensitometry 

(ultrasonically method) using osteodensitometer Sahara Hologic in according to the obtained T-score 

values. The probands were divided into three groups: with negative diagnosis and with normal T-score 

values, i.e. higher than -0,99; with osteopenia, i.e. with decreased bone mass density or with higher risk 

of fracture and with T-score values from -1,0 to -2,49 at the measured location; with osteoporosis, i.e. with 

high risk of fracture and with T-score values less than -2,5 at the measured location. The average T-score 

value was in the group of females –1,0 ±1,0 and in the group of men –0,6±1,6. In the tested group, had 

37,4% females and 46,2% men T-score value more than -0,99 (normal bone density), 55,1% women and 

46,2% men had T-score value varying from -1,0 to -2,49 (these values indicate osteopenia), and 7,5% of 

women and 7,6% men had T-score value less than -2,5 (developed osteoporosis). In the group of women 

it was confirmed the influence of the higher age as the risk factor of the osteoporosis´ formation and 

development, when the most of the women (3,8%) with osteoporosis was at the age 61-70 years, with 

osteopenia (14,9%) and normal T-score values (15,9%) was at the age 41-50 rokov. The women aged 

71-80 years had the lowest average T-score value –1,9 ± 0,7. 
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Abstract 

Ergonomics is an important component of preventive medicine. Its principles offer a chance to work in 

health care with minimal health risks and problems. Acquirement of these principles can be understand 

as a way of health self-damage prevention. 

Elements of physical weight - dynamic, as well as static, are consequence of insufficient technical 

ergonomic and often also personal safety in health care workplaces.  Consequence of composite impact 

of various danger factors can lead to damage of health of workers in medical place. 

193 nurses from different types of university hospitals units and from home nursing agencies in Kosice 

were participated in the research study carried out in October 2003. The questionnaire was oriented to 

physical weight of nurses and using knowledge from ergonomic in nursing practice. Results of the study 

point out the need of implementation of ergonomics in health services in to the pre-gradual and post-

gradual training programmes of nurses.  
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Abstract 

Adolescence is defined as a transitional period between childhood and adulthood. This period is noted by 

many biological, psychological and social changes. Several previous studies confirm influence way of 

spending leisure time to adolescents’ mental health. The main aim of this presentation is show gender 

differences of adolescents in selected aspects of leisure time activities. 

Data were collected at 15 primary schools and 3 eight-years secondary grammar schools in Kosice, 

Slovakia.  The consisted of 1 023 adolescents (487 boys - 47,6% and   536 girls - 52,4%), mean age was 

14,9 years. Four questions was oriented on adolescents’ leisure time activities: How many hours a day 

per week do you usually watch TV? (less than half an hour, half an hour to one hour, two to three hours, 

four hours and more). How many hours a day per weekend do you usually watch TV? (less than half an 

hour, half an hour to one hour, two to three hours, four hours and more). How many hours a day do you 

usually play computer games or chat? (I do not play computer games, I do not chat, less than one hour, 

two to three hours, four hours, more than four hours). How often do you do some sports? Take into 

account only sport activities longer than 20 minutes. Exclude physical training at school. (I do not do any 

sports, once a week, at least 2-3 times a week, daily). One question was oriented on frequency of 

smoking. 

There were significant differences between boys and girls in frequency of playing computer games and 

frequency of sport activity. There were no significant differences by gender in frequency of watching TV 

per week and per weekend and in frequency of smoking cigarettes. 
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Abstract 

Drugs and drug dependence is a serious worldwide problem. Till 1989 drugs were presented in our 

society as “a problem of the west”. After 1989 the political and social situation changed in Slovakia. 

Young people who grow up in a consumption society are likely to have “risky behaviour”, involving drug 

abuse. In our paper we want to present a brief overview of drug – dependence in Slovakia and several 

facts, which enable the negative orientation. We also present the results of our research realised by non – 

standardised questionnaire. In a group of 108 high – school students (15-18 years old) we were inquiring 

the rate of alcohol – and coffee drinking, smoking and experiences with the drugs. We were dealing with 

the question of motivation leading to drug abuse. 
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Abstract 

Introduction: This study presents first preliminary results of longitudinal study realized on the sample of 

university students in Košice. The main aims of this longitudinal study are to confirm efficiency of Drug 

and AIDS prevention training program and to describe health related behaviour of university students. 

Study is carried out in cooperation of Faculty of Science and Medical faculty at University of P.J. Šafárik 

in Košice, Technical University in Košice and non governmental organization FILIA.   Study is focused on 

smoking behaviour, alcohol consumption and risky sexual behaviour. 

Sample and Methods: Research sample consisted from 649 (272 males), students of Technical 

University, Faculty of Science and Medical Faculty of University of P.J. Šafárik in Košice. Mean age of 

respondents was 20,5 year.   

Data for study were collected from April to June 2004. Respondents completed the questionnaire at 

universities, in their classrooms under the guidance of field workers. Data were processed using 

statistical software package SPSS 10.1. 

Results: Forty-eight percents of males and twenty-two percents of females drank alcohol, fifteen percents 

of males and three percents of females got drunk during last month. Students of both genders drank 

alcohol most frequently in presence of their friends and when they are in a good mood. 

In examined sample 34% of males and 29% of females are smokers, 16% of respondents smoke more 

than 6 cigarettes daily. The most common reasons to start smoking were the desire to try something 

new+ and the fact that most of their peers are smokers also. 

At least one sexual intercourse has more than 60% of males and 66% of females. During their first sexual 

intercourse 57% of students used condom. Classic sexual intercourse with more than 3 partners had 19% 

males 13% females. 

Conclusion: Results of this study are presented only at descriptive level. They indicate that in further data 

processing it is important to analyze results according to gender. 
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Abstract 

To present knowledge and awareness of major national and international health policy documents of 

Slovak health and non-health decision makers. The modern public health paradigm and recently 

accepted health models claim that about 75-80% of intervention possibilities are outside of health sector. 

There is a need for non-health decision makers to be informed and aware, at least, of international and 

national health policy documents to be able to provide necessary intervention policies, strategies and the 

most importantly to take action. Out of health sector policy and decision makers and there is a need to 

educate also non-health sector policy and decision makers to be able to respond this challenge. This 

opens a new field for public health training. 
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Abstract 

Oral health is an indispensable part of the global health. Dental caries and inflammatory periodontal 

diseases are the most frequent chronic non-communicable diseases. Oral health improvement in 

developed countries shows decline in the prevalence of these diseases among children and adolescents. 

It is a result of cooperation between dental care, oral hygiene, nutrition and goal - directed education of 

population. 

This article represents current situation in oral health of children and adolescents in Slovak Republic, also 

the caries severity, periodontal status, level of oral hygiene, nutrition and the educational level in 

comparison with the WHO goals 21 for oral health. 
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Abstract 

KISH (Košice Institute for Society and Health) is active in drug prevention education. Its educational 

project is related to the research field of Adolescents and Health. This research is realised in co-operation 

of KISH, Institute of Social Sciences, Faculty of Science of P.J. Safarik University Kosice (SR) and 

University of Groningen (NL). Drug prevention program is realised. This program consists of three 

modules. The first two modules are created by Drug and AIDS prevention program for University 

students; Peer drug prevention program for elementary and secondary schools creates the third module. 

These projects are granted by Ant drug fund in Bratislava and FILIA, a NGO. FILIA gained an 

accreditation of the Ministry of Education SR. The efficiency of educational programs is explored. The 

efficiency of Drug and AIDS prevention program for University students is the aim of research projects 

VEGA1/1408/04, VVGŠ/009/2004/HU, 'Health Risky Behaviour and the Evaluation of a Health Promoting 

Training Program' (project of bilateral agreement of Faculty of Science of P.J. Safarik University Kosice, 

Slovak Republic and Department of Social Medicine of the University of Groningen, Groningen, the 

Netherlands. 
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Abstract 

The quality of life includes also the idea of meaningful life. In the contribution we present the analysis of 

the mentioned phenomenon from the view of university students, on the base of empiric findings of The 

Snyder’s Scale of Hope. 
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Abstract 

In the last years there has been an upsurge of general interest in the subject of human nutrition. This 

interest reflects the growing realisation that diet have a huge impact on both maintaining health and 

resisting disease and has led to an enormous increase in nutrition information. At the beginning of the 

twentieth century most of the science of nutrition was directed at discovering the essential nutrients, 

studying the effects of insufficient intakes and determining the quantities needed to prevent deficiency 

states. Much research is focused on finding which nutrients are linked to which diseases in an effort to 

promote a change in the dietary intake and hence an improvement in health. Two different definitions 

describe nutrition as the study of foods and nutrients vital to health and how the body uses these to 

promote and support growth, maintenance and reproduction of cells or the study of the relationship 

between people and their food. The second definition takes a much broader perspective, from the supply 

of food and its overall influence, to the individuals’ food selection and finally to the physiological and 

biochemical effects of nutrients in the human body and the consequences for health and survival. 

Statistics show that populations in Western countries have excess mortality and morbidity from many 

diseases related to diet, such as cardiovascular disorders, cancers and bowel diseases, as well as a high 

prevalence of obesity. On the Slovak Agricultural University, the branch „Human Nutrition“  was based in 

the academic year 1994/95. The Department of Human Nutrition at the Faculty of Agrobiology and Food 

Sources aims one of its efforts to education about human nutrition. 
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Abstract 

The aim of this review is to give brief overview of the actual European situation in cosmetic field, 

especially to prevention of the consumer health. Both cosmetic ingredients and products must be shown 

to be safe as possible for human use. The safety of cosmetic products is regulated by the 7th 

Amendments of the Cosmetic Directive 76/768/EEC. The safety assessment of final products depends on 

how the product will be used. In consideration must be taken quantity and frequency of application of 

product, nature of consumer, concentration and toxicological profile of ingredients used in the product.  

The National health supervision over the cosmetics is realised by the National Institute of Public Health. A 

part of product’s safety testing is a control of substances with limited permissions in cosmetics. But for 

some of them there are validated any methods in the Slovakia. The merited activity in the suitable 

analytical method’s validation realised the Hygiene Laboratories of the National Institute of Public Health, 

Bratislava Town, which validated suitable analytical methods for qualitative and quantitative determination 

some of these potential risk cosmetic raw materials. Some of these methods for preservatives, ultraviolet 

filters and antioxidants were validated by according to the current Good Laboratory Practice  (cGLP) in 

co-operation with section of Cosmetology, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University 

of Technology, Bratislava. These methods were established in the practice. 
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Abstract 

Can yoga exercises help a teacher and his work with the children? In this research we were looking for 

the answer, whether yoga exercises, realised and carried out by the RAST project, have a role in the 

school environment. Yoga exercises including hathayoga, breathing and relaxation techniques have been 

utilised in the schools and are included in the curricula for younger pupils since 1995 and for older pupils 

since 1997. One of the targets of RAST project was to create a curriculum for all school types and for all 

children to make it clear what forms of yoga exercises and techniques are appropriate for schools. Due to 

the exact specification of the content of yoga exercises, the inspectors and supervisors had the possibility 

to monitor how the contents and principles of teaching this subject are being fulfilled. 

In the RAST project 400 teachers were educated under the guidance of doctors, psychologists, teachers 

and experienced yoga teachers. It created methodical workouts of relaxation, breathing and physical 

exercises for individual age groups of children and adolescents. The focus of this education was originally 

for pupils from all age groups, but during the course it were the teachers who became the main focus and 

who by utilising the yoga exercises, discovered ways to solve various personal problems. The whole 

project was monitored by questionnaires. We were looking at the expectations, motivations and problems 

of teachers, the contribution of the yoga exercises and then the evaluated results.  

Our experience and the research proved that the yoga exercises formulated and supervised by the RAST 

project brought relief to the teacher, who where extremely overloaded in the educational system, and who 

themselves needs to find inner peace and serenity in their life’s.  The project has rendered an important 

opportunity to return to the communication with one’s inner self and one’s surroundings and the ability of 

helping one self in various life situations using very simple exercises. People suffer from one-sided static 

overload (we sit too much) and this lack of physical activity often leads to the impairment of the motion 

system, yoga seems to be a suitable way for our recuperation. 
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Abstract 

Aims: The research was concerning on differences in patients with Parkinson disease, who were 

searching for help almost immediately when first signs of disease were appeared (e.g. tremor of hand or 

leg) and between patients, who delayed with searching for help. We were expecting, that patient’s delay 

could be the sign of some internal traits and the sign of ability for perceiving reality of life more positively, 

against of worsen health status. 

Methods: The sample was created by 50 patients with Parkinson disease, 27 women and 23 men, age 

47-83 years (mean age 67,8; SD=9,4). There were administrated questionnaires HADS (Hospital Anxiety 

and Depression Scale) and DS-14 (D Personality Scale), which measure anxiety, depression, social 

inhibition and negative affect. Information about starting of disease was gathered in personal semi-

structured interview. For analysing there were used statistic methods: chi-square and Spearman 

coefficient of correlations.  

Results: The main factor predicting early coming to general practitioner seems to be a gender. Women 

obviously ignore first difficulties, they try to cope with them with self-treating or they try to modify their life 

styles at first. The need to visit a medical doctor was in women significantly later (p<0,05). Differences 

between genders in amount of negative emotions were the most expressive in factor of negative affect, 

but they only approached to the level of significance. There was appeared also direct ratio between social 

inhibition and depression (p<0,05). We can find in this relationship reflection of changes in social roles of 

ill person and influence of this change on his/her internal emotions. 

Conclusions: In analyses we observed some differences between genders, mostly in amount of negative 

emotional tuning, which would be confirmed by analysing of higher number of respondents. The important 

factor of patient’s delay seems to be amount of knowledge of people about signs of Parkinson disease. 

Creating of educational programs for elderly people could improve their quality of life because of early 

diagnostic of disease. 
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Abstract 

Health related quality of life (HRQoL) is not assessed only from biomedical background, but from 

psychosocial as well.  There is a suggestion in the field of quality of life (QoL) measurement that the QoL 

values are higher when health status is better. In our work we focused on relation between fatigue – 

physical and mental, disease severity and QoL in patients with multiple sclerosis (MS). Interview and self-

rated questionnaires have been used for the study. Forty-seven patients fulfilled them. Mean age was 

38.9 years (18-58), 46.4% were women. Statistical analysis consisted of descriptive statistics and 

Spearman correlation. Significant relations are confirmed between QoL and disease severity (EDSS), 

between QoL and level of reduced motivation and reduced activity, and also mental fatigue. Patients with 

higher EDSS score (4 and more) experience lower QoL (p<0.01). QoL is also lower in patients with 

reduced motivation and reduced activity. Disease severity assessed by neurologists significantly 

correlates with physical fatigue (p<0.01) and with reduced activity (p<0.05).  MS patients with higher level 

of fatigue, especially physical, with reduced activity and reduced motivation, experience lower quality of 

life. 
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Abstract 

Financial strain is usually source of many problems and economic situation of the family can influence the 

health of its members. Recent studies showed that financial stress increase probability of risk behaviour 

(smoking, alcohol consumption, aggressive behaviour) which negatively influence the health. Similarly, 

lack of finances decreases opportunity for healthy nutrition. The aim of this report is to describe financial 

strain among young people and to find whether there is any relation between perceived financial strain 

and health of respondents.  Research was realized in the winter 2002/2003 in Kosice region, Slovakia. 

Respondents were 2836 secondary school students and secondary school leavers aged 14 to 22 years 

(mean age 17.7). Subjective perception of economic situation of family was assessed using two 

questionnaires (Financial stress and Family affluence scale). Health status of respondents was measured 

by four subjective health indicators (self-rated health, vitality, mental health and health complaints). The 

relationship between economic situation of respondents and their health status was analysed using 

Pearson’s correlation coefficient. Financial stress was significantly correlated (p<0.001) to all health 

indicators (the higher financial stress the worse health status). Family affluence scale was significantly 

correlated to self-rated health (p<0,001) and mental health (p<0,05) of respondents. Our findings indicate 

the relation between financial strain and worse health. Moreover, we found that subjective perception of 

financial strain is more correlated to health than family affluence. 
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Abstract 

The objective of the study was to monitor clinical-somatic parameters and indicators of health and 

nutritional status. Body mass index - BMI, body fat, glucose in blood (using One touch basic), cholesterol, 

triglycerides (using Accutrend GCT) and blood pressure (systolic and diastolic) were evaluated in 133 

volunteers (88 women - 66,2% and 45 men - 33,8% at the age 24-77 years. Body fat was measured 

using bioelectrical impedance analysis (Omron BF 300).  

The most proportion (39,1%) of volunteers was at the age 51-60 years. The average BMI was in the 

group 26,4 ± 4,7 kg/m2, average body fat 29,4 ± 7,1 %, average glucose concentration was 5,3 ± 0,7 

mmol/l, average cholesterol 5,5 ± 0,9 mmol/l, systolic blood pressure 126,4 ± 14,8 mmHg a diastolic blood 

pressure 83,3 ± 11,9 mmHg. Systolic blood pressure from 120 to 139 mmHg was detected in 60,9% of 

people and diastolis blood pressure from 80 to 89 mmHg had 35,3% of people. 

34,6% of people (27,3% women with the body fat 35% and more and 48,9% of men with body fat 25% 

and more) was obese. Overweight had 40,9% women (body fat 30-34%) and 26,7% men (body fat 20-

24%). Borderline total blood cholesterol (5,20-6,49 mmol/l) was evaluated in 43,1% of women and 46,7% 

of men, risk cholesterol (6,50 mmol/l and more) had 20,5% of women and 15,8% of men. Borderline 

blood glucose (5,60-6,09 mmol/l) was evaluated in 15,9% of women and 17,8% of men, risk blood 

glucose (6,10 mmol/l and more) had 12,5% of women and 15,6% of men. 
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Abstract 

The problem of aging is getting particular importance at the beginning of the third millennium. The word’s 

population is getting older the average lifetime of people is longer, however, the number of born children 

is decreasing. 

In our present - time world, where much is discussed about the economic and social security of seniors it 

was a great challenge for us to realise a research in this sphere. The main point of the research was to 

find out the seniors’ satisfaction with their living standard and health care. The research was realised by a 

questionnaire in Košice – city. A non–standardised questionnaire was used, charting the level of 

satisfaction - or dissatisfaction with seniors’ social situation, living, social contacts and health care. We 

were inquiring the level of independence by carrying out common daily activities, coming through 

negative emotions and way of spending their leisure - time, as well. 

The result of our research positively contributes to the complex care of old age people. 
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Abstract 

In the article is presented a new assessment methodology approved by WHO in 2001, so called 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). The classification was adopted in 

order to provide a standard common language for various specialists and systems to describe different 

health components (domains) and components (domains) related to health (e.g. fysical or social 

environment). Progressiveness of this classification in comparison with former ones consists in its 

universality (possibility to describe health domains and domains related to health of whole population, not 

only of ill or disabled people) and broad applicability for different systems targeted on social protection. 

Concerning the new classification author presents its basic characteristic, philosophical basic points, 

factual framework and challenges for research area and various institutions included in public health field. 
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Abstract 

In the overlap of medical and social sciences the illness is defined as one of basic social events. 

Nevertheless, social policy has not made full use of the knowledge base of medical science (models 

related to health and illness) so far, and of the normative ethics and other border sciences either. 
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Abstract 

The article defines gerontology and gerontology nursing and includes them into the nursing disciplines. It 

focuses on the field of special branches developments, which are oriented on processes of aging and try 

to apply new approaches in specific problems solving of elderly people. 

Gerontology nursing requires not only nursing knowledge, practical skills, but besides that, it requires 

improvement in quality of professional nursing by means of nursing process. Professional nursing 

practise is guided by nursing standards and individual nursing care is realized through the phases of 

nursing process. Increasing quality of life of elderly is in nursing care based on professional, cultural and 

personal development of health care workers. 
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Abstract 

Mental health is the problem that concerns the whole community, not only health institutions. Increasing 

economic burden presented by mental disorders (WHO, World bank, 2001) points to the need of changes 

in basic principles of psychiatric care. 

In the Slovak republic , these new ideas are reflected in the „Reform of psychiatric care“, that changes the 

approach to mentally ill patients, of course except of necessity of institutional and personal changes. 

Conventional medical care is enriched by  so called tetraloque, that supposes an integrated action of four 

parts – patient (increasing of activity), family (involvement in the treatment), therapist (partner 

relationship) and the public (destigmatization, integration of patient into the society). “The National 

programme of mental health 2015” is a natural consequence of these new attitudes. It offers suggestions 

how to make psychiatric care more efficient, mainly by co-ordination of governmental social and health 

institutions, local institutions and non-governmental organisations. Considering this new ideology, the 

community psychiatric care represents a very effective form. Simultaneously we would like to present 

results of application of these principles in the East-Slovakian region. 
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Abstract 

We present our experience gained at co-operation with civic association of families and friends of 

mentally ill and self-help patients’ organisation. We describe activities realised at application of the 

tetraloque principles – co-ordination of four parts involved in the context of mental disorder (patient, 

family, therapist, public). Bilancing almost five years of shared work it appears valuable to the patient, and 

deserves professional support and supervision. 
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Úvod 

Ak chceme hovoriť o perspektívach verejného zdravotníctva v 21.storočí, musíme začať od pokusu 

definovať zdravie a verejné zdravotníctvo. 

Táto jednoducho vyzerajúca úloha nie je zďaleka tak jednoduchá, ak zvážime, že samotná Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) ponúka hneď minimálne tri  definície zdravia:  

� Zdravie je stav úplnej fyzickej, sociálnej a mentálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby, alebo 

slabostí (príznakov) (Ústava WHO, 1948). 

� Zdravie je redukcia úmrtnosti, chorobnosti a invalidity cestou záchytu ochorení a porúch a zlepšenie 

vlastného vnímania zdravia (Zdravie 21, WHO-EURO, 1999). 

� Zdravie je zdrojom pre každodenný život, nie cieľom života. Je to pozitívny koncept zdôrazňujúci 

sociálne a individuálne zdroje ako aj fyzické schopnosti (Slovník podpory zdravia, WHO, 1998). 

Pre účely tohto príspevku budeme ďalej používať tretiu definíciu zdravia, čiže zdravie ako zdroj 

každodenného života, nie cieľ života. 

Definovať verejné zdravotníctvo nie je o nič menšia úloha, pre účely tohto príspevku budem ďalej 

používať najčastejšie používanú definíciu, ktorá má svoj pôvod u Winslowa a používa ju aj Svetová 

zdravotnícka organizácia a aj najväčšia asociácia verejného zdravotníctva na svete, Americká Asociácia 

verejného zdravotníctva:  

� Veda a umenie podporovať zdravie, zabrániť ochoreniu a predlžovať život organizovaným úsilím 

spoločnosti (WHO) 

 

Vidíme, že verejné zdravotníctvo je o ľuďoch, o komunite. Ak teda chceme diskutovať perspektívy 

verejného zdravotníctva v 21.storočí, musíme nevyhnutne začať tým, čím je charakterizovaný život 

človeka na začiatku 21.storočia: 

• Chudoba - 2,8 miliárd ľudí žije na menej než USD 2 na deň 

• Demografia - 6,4 miliárd dnes, ale 8,9 miliárd v 2050, očakáva sa, že 50 najchudobnejších štátov 

strojnásobí svoju populáciu do roku 2050 

• Výživa - snáď najdvojtvárnejší problém! V mnohých štátoch súčasne na jednej strane obezita u 

časti obyvateľstva a na druhej starne časť obyvateľstva s problémom podvýživy 

• Bývanie - 175 miliónov medzinárodných migrantov v roku 2000, ktorí nemali stále bývanie, 

okrem nich množstvo ľudí aj v ekonomicky rozvinutých štátoch bez stáleho prístrešku nad hlavou 

• Prostredie - pitná voda v súvislosti s dostupnosťou a kvalitou, potraviny najmä z hľadiska 

bezpečnosti, nedostatočné príležitosti a možnosti pre pohybovú aktivitu, znečistenie ovzdušia, 

doprava, zmena klímy a mnoho ďalších problémov ... 
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• Politika - je zdravie naozaj vždy na prvom mieste v rebríčku agendy politiky? 

• Odbornosť - ako sa vysporiadať s rastúcou špecializáciou profesií? - tímova práca, alebo opäť 

nastupuje doba polyhistorstva? 

• Služby - ma občan k dispozícii služby, ktoré podporujú jeho zdravie? 

• Ekonomika - financie pre zdravie, zamestnanosť, príjem, rozpočtové pravidlá 

• Technológie - komunikácia, ale aj rýchlosť, myslenie človeka a rýchlosť rozvoja komunikačných 

technológií 

• Genetika - prostredie a genetika, genetické technológie, modifikácie, etika 

Uvedomenie si všetkých týchto faktorov prinieslo výrazné rozšírenie klasického modelu zdravia, ktorý 

pozostával zo vzťahov ochorenia a zdravotnej starostlivosti, riadeného prístupom a potrebami, na model 

podstatne širší a multifaktoriálnejší. Nový model, ktorý vznikol koncom 20.storočia rozoznáva okrem 

spomínaných zložiek pôvodného modelu determinujúcu úlohu sociálneho, fyzikálneho prostredia, 

genetiky ako aj individuálnu odozvu, správanie sa a biológiu človeka. Taktiež sa blíži svojou štruktúrou 

definícii zdravia, ktorá považuje zdravie za prostriedok ku každodennému spokojnému životu, keď jeho 

koncovými bodmi sú pohoda a prosperita a dôraz sa kladie na funkčnosť (Evans, Barer, Marmor, 1994).  

Ako môže verejné zdravotníctvo reagovať na tieto potreby, na tieto nové situácie? V podstate je možné 

odpoveď na túto otázku rozdeliť do štyroch základných skupín: 

• Hodnoty 

• Priority 

• Nástroje 

• Globálne vs. lokálne 

 

Hodnoty 

V celosvetovom pohľade stúpa do popredia úloha hodnôt, ktorú tá ktorá spoločnosť vyznáva, a keďže 

verejné zdravotníctvo je o ľuďoch, komunitách a spoločnostiach, nie je tomu inak ani v tejto oblasti. 

Základný politický dokument WHO - Zdravie 21 (WHO-EURO, 1999) definuje hodnoty, z ktorých 

vychádza a tieto hodnoty budú ešte viac zvýraznené v pripravovanej novej verzii Zdravia 21, ktorej 

predloženie členským štátom sa očakáva v septembri 2005. Zdravie ako ľudské právo neznamená len 

prístup ku zdravotnej starostlivosti, ale zahrňuje aj právo na život ovplyvňovaný zdraviu prospešnými 

determinantami zdravia. Rovnosť v prístupe k informáciám o determinantoch, o zdraví, k službám 

verejného zdravotníctva, ale aj zdravotnej starostlivosti je základnou hodnotu každého medzinárodne 

uznávaného dokumentu politiky verejného zdravotníctva. V dnešnom svete so stále narastajúcimi 

nerovnosťami medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva je solidarita ďalšou nevyhnutnou hodnotou. 

Snaha o uplatňovanie týchto hodnôt zákonite vedie k štvrtej významnej hodnote, ktorou je spoluúčasť - 

participácia verejnosti na rozhodovaní. Kým rozhodovanie na každej úrovni nie je vedené zásadami 

týchto hodnôt, najmä chýba umožnenie skutočnej participácie na rozhodovaní, nemožno očakávať ani 

výrazné a trvalé zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. V krajinách s vyspelou demokraciou možno 

dokonca badať istý odklon od presadzovania všetkých noviniek cestou legislatívy, dochádza k stavu, keď 

hodnoty sú viac ako zákon a etika sa stáva samozrejmosťou, nie výsadou. 
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Priority 

Druhou zásadnou oblasťou, ako sa môže verejné zdravotníctvo vysporiadať s výzvami 21.storočia, je 

stanovovanie priorít. Prakticky vo všetkých programoch verejného zdravotníctva sú na prvom mieste 

medzi prioritami determinanty zdravia. Tento fakt naznačuje jasnú zmenu orientácie zo sekundárnej a 

terciárnej prevencie, z liečby ochorenia, ktoré pochopiteľne je významnou zložkou systémov verejného 

zdravotníctva na ovplyvňovanie determinantov zdravia, a tým posilňovanie a podporu zdravia. Druhou 

významnou prioritou zostáva dlhodobo rýchle, skutočné a akcie schopné surveillance  nielen infekčných 

ochorení, ale aj neprenosných ochorení, rizikových faktorov, ak je to odôvodnené. SARS, vtáčia chrípka, 

v spojení s faktormi globalizácie charakterizovanými v tomto prípade rýchlym presunom obyvateľstva, 

jasne ukázali potrebu zdokonaľovania systémov surveillance nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne, 

cestou zvýšenia ich akcieschopnosti, cestou umožnenia prevencie, nielen registrácie ochorení a ich 

rizikových faktorov. Treťou, často sa opakujúcou prioritou, je skutočná medzirezortná intervencia. Vieme 

veľa o rizikových faktoroch, málo z týchto poznatkov je prenesených do každodenného života cestou 

intervencií. Chýbajú jednak stratégie implementácií, alebo ak existujú, tak sú zamerané na implementácie 

v rámci systému zdravotníctva. Pritom všetci uznávame, že minimálne 75-80% determinantov zdravia je v 

rukách iných než zdravotníckeho rezortu. Potreba medzirezortnej spolupráce začína pri tvorbe politík, pri 

návrhoch rozpočtov, pri orientácii systémov vzdelávania, pri určovaní daňovej politiky. Len ak budeme 

schopní dosiahnuť zmeny v týchto oblastiach, budeme schopní dosiahnuť zásadné a trvanlivé zmeny v 

zdravotnom stave obyvateľstva. Je potrebné zdôrazniť, že medzirezortná spolupráca neznamená 

paralelný výkon niektorých intervenčných programov vo viacerých rezortoch súčasne, ale práve 

prierezovú spoluprácu pri tvorbe legislatívy a pri rozhodovaní, samozrejme prospektívnym smerom. 

 

Nástroje 

Aké nástroje má moderné verejné zdravotníctvo k dispozícii k naplneniu týchto výziev? 

Štúdium literatúry je dá sa povedať klasický, často opakovaný nástroj. Jeho význam však nejde v 

dostatočnej miere opakovať. Dnešné moderné komunikačné technológie umožňujú naozaj každému kto 

má záujem sa zdokonaľovať získať najaktuálnejšiu literatúru. Často spomínaná výhovorka na nedostatok 

času tu nemôže byť akceptovaná, pretože ak nemáme čas študovať novinky v tak dynamicky sa 

rozvíjajúcom obore ako je verejné zdravotníctvo, ako chceme robiť rozhodnutia do budúcnosti? Veď len 

za posledné tri desaťročia možno zaregistrovať tri zmeny paradigmov (Susser, M., Susser, E., 1996), 

ktorými sa verejné zdravotníctvo riadi - ak toto odmietame vo svojej praxi akceptovať, likvidujeme ďalšiu 

generáciu potencionálnych expertov a odsúvame riešenie problémov do vzdialenej budúcnosti. Každý 

významný časopis predsa dnes poskytuje zadarmo službu zasielania obsahov nových výtlačkov s 

prístupom minimálne k abstraktom článkov s adresou hlavného autora a odtiaľ je už len krôčik k získaniu 

článku často priamo od autora. Ide o chcenie, nie o čas ... 

Epidemiológia je taktiež tradičným základným nástrojom verejného zdravotníctva od jeho prvopočiatkov. 

Epidemiológia ako metóda práce, plánovania štúdií, ale aj intervencií s ohľadom na pravidlá designu, 

elimináciu, resp. minimalizáciu chýb, biasov, confoundrov, epidemiológia pri návrhu systémov 

monitoringu a vyhodnocovania efektivity je dlhodobým základným nástrojom verejného zdravotníctva.  

 

 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 58

 

 

Podpora zdravia definovaná okrem klasickej definície z Ottawskej charty, aj jednoducho - ako  zdravotná 

výchova násobená verejnou politikou sa stáva tak významným nástrojom verejného zdravotníctva, že  

dnes nie sú zriedkavosťou debaty o podiele verejné zdravotníctvo - podpora zdravia. Dobre, 

medzirezortne vykonávaná podpora zdravia je v podstate totožná s verejným zdravotníctvom. Aj keď 

esenciálne funkcie verejného zdravotníctva sú stále širšie než je podpora zdravia, do budúcnosti možno 

očakávať stále užšie prepojenie tohto pôvodne nástroja so samotným verejným zdravotníctvom. Tým 

viac, že ďalšie dva nástroje, komunikácia a hodnotenie dopadu na zdravie vyrástli počas posledných 10-

15 rokov z podpory zdravia. 

Komunikácia a partnerstvo sú okrem princípu zároveň aj kľúčovými nástrojmi. Zatiaľ čo 50.-60. roky boli v 

dominancii kontroly a dozoru, v štátoch EÚ po nich nasledovala fáza práce na báze partnerstva a 

poskytovania odporúčaní, dnešným trendom v partnerskej spolupráci je poskytovanie zoznamu variant. 

Ten, kto rozhoduje, si potom vyberie svoju variantu, za ktorú aj zodpovedá. Verejné zdravotníctvo s 

rešpektovaním hodnôt (spoluúčasť) poskytuje argumenty pre a proti každej variante a je na tom, kto 

nesie zodpovednosť, aby svoje rozhodnutie vedel odôvodniť transparentným spôsobom (od direktívneho 

rozhodovania, cez odporúčanie až po poskytnutie variant). 

Hodnotenie dopadov rozhodovania na zdravie je čoraz ucelenejšia metodika, ktorá dáva každému 

možnosť hodnotiť, resp. predpovedať dopady na zdravie bez ohľadu, či sa jedná o politický dokument, 

stratégiu, plán, alebo investičný projekt. Samotná Európska komisia vyžaduje dnes už hodnotenie 

dopadov na zdravie aj pri svojich rozhodnutiach, niektoré krajiny, napríklad Holandsko opakovane 

podrobuje takémuto hodnoteniu aj návrh štátneho rozpočtu. Ak máme uznávať vyššie uvedené hodnoty, 

autoritárske postoje musia zmiznúť z činnosti verejného zdravotníctva, vládne dokumenty by mali byť tým 

prvým čo sa podrobí hodnoteniu dopadov na zdravie, príklad na to existuje vo Veľkej Británii.  

Surveillance, ak sa podarí dosiahnuť ho v tom zmysle ako je uvedený pri prioritách, sa stane významným 

nástrojom pre podporu a posilnenie zdravia. Vymáhanie zákonov, dozor, napriek už uvádzaným zmenám 

paradigmov, je stále jedným z najvýznamnejších nástrojov najmä v krajinách, kde absentuje skutočne 

medzirezortná na partnerstve založená práca. 

 

Globálne vs. lokálne 

Štvrtou skupinou výziev pre verejné zdravotníctvo v 21.storočí je pomer globálne vs. lokálne. Nerovnosti 

sú jedným z najväčších problémov v tejto oblasti. Nielen nerovnosti medzi štátmi, ale aj vo vnútri štátov a 

medzi jednotlivými skupinami populácie sa stávajú predurčujúcimi pre zdravie populácie. Opäť, ako už 

mnohokrát v predošlom, štáty, ktoré odmietajú tento fakt nemôžu očakávať dlhodobé zlepšenie 

zdravotného stavu obyvateľstva. Jedným z projektov financovaných direktorátom pre verejné 

zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na roky 2004-2007 je projekt, ktorý sa zameriava 

na mapovanie národných politík zamedzujúcich zvyšovanie nerovností. Transparentnosť a systémy 

financovania sú témy úzko spojené s témou nerovností a podobne ako ďalšie vychádzajú z hodnôt, ktoré 

moderné verejné zdravotníctvo uznáva. Lokálne a globálne údaje o determinantoch zdravia a o 

zdravotnom stave sú nevyhnutnou základnou zložkou zodpovednej práce vo verejnom zdravotníctve. Sú 

potrebné nové, validné a medzinárodne porovnateľné indikátory, ktoré umožnia kvalitný a rýchly 

surveillance, ale aj dlhodobý monitoring a vyhodnocovanie zdravotných politík. Len takéto indikátory  
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umožnia kompetitívnosť systémov verejného zdravotníctva napríklad s farmakologickým priemyslom, ale 

aj s ministerstvami financií. Každý krok vykonávaný vo verejnom zdravotníctve by mal mať jasne 

definovaný prínos pre zdravie, náklady s ním spojené a náklady ním ušetrené v porovnaní so stratou 

zdravia, ku ktorej by mohlo dôjsť.  

Poslednú skupinu v tejto kategórii tvorí hodnotenie dopadov politík. Politika a jej dopad na život ľudí, a 

tým na ich zdravie je kľúčová oblasť. Bez ohľadu na to, či sa jedná o politiku malej školy, zapojenej, či 

nezapojenej do siete Škôl podporujúcich zdravie, alebo či sa jedná o politiku na medzinárodnej úrovni 

ako je to napríklad pri v súčasnosti vykonávanom hodnotení dopadu na zdravie politiky zamestnanosti 

Európskej únie, vždy je potrebné, aby systém verejného zdravotníctva bol schopný vyhodnotiť tieto 

dopady. 

 

Záver 

Sumarizujúc perspektívy verejného zdravotníctva v 21.storočí, dovoľte uviesť na záver dva citáty, ktoré v 

mojich očiach vystihujú tieto perspektívy ďaleko lepšie ako čokoľvek iné. 

Prvý je od Niccolo Machiavelliho, z jeho diela The Prince, z roku1513: „Nie je nič ťažšie plánovať, 

pochybne z hľadiska úspechu, nebezpečnejšie manažovať ako vytvorenie nového systému, nových 

postupov ... Kedykoľvek majú nepriatelia nových postupov možnosť napadnúť ich, urobia tak s nadšením, 

neutrálni budú skôr potichu, takže inovátori sú vždy citlivou, napadnuteľnou skupinou ...” 

Druhý má svoj pôvod v Škótsku u všeobecného lekára Steve McCabe-a a bol prezentovaný ako jeho 

príspevok k diskusii o definícii vidieckeho zdravia prebiehajúcej na internete v októbri 2004 (uvádzam v 

originály a s nasledujúcim voľným prekladom): 

„Primary health care is only one of several interrelated and interdependent areas that affect the health of 

our citizens. As a GP I see a role for myself in issues such as the lack of housing, the high levels of 

poverty, the limited opportunities for secure, well-paid employment, the absence of reliable integrated 

public transposrt networks, etc. All these issues impact greatly on health and well-being of our patients. 

We can have the most fantastic primary health care services in rural areas but unless all these other 

issues are addressed they will count for nothing. - Primárna zdravotná starostlivosť je len jedna z 

množstva vzájomne prepojených a vzájomne závislých oblastí, ktoré ovplyvňujú zdravie našich občanov. 

Ako všeobecný lekár prvého kontaktu vidím svoju úlohu aj v oblastiach ako nedostatok bývania, vysoká 

úroveň chudoby, obmedzene možností bezpečného a dobre plateného zamestnania, chýbajúca a 

adekvátna integrovaná verejná doprava atď. Všetky tieto problémy ovplyvňujú významne zdravie a 

pohodu našich pacientov. Môžeme mať aj najfantastickejšiu primárnu zdravotnú starostlivosť vo 

vidieckych oblastiach, ale ak sa nebudeme zaoberať aj týmito problémami, tak naše úsilie bude mat 

nulový efekt.” 
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VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO V SR 

Čačová M.1 

 
1 Úrad verejného zdravotníctva SR 

 

 

V mojom vystúpení by som chcela stručne načrtnúť predstavy Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) 

na verejné zdravotníctvo ako systém starostlivosti o zdravie obyvateľov SR, o jeho úlohách, cieľoch a 

výchove obyvateľov, odborníkov a napokon aj o výskume v tomto odbore. 

Verejné zdravotníctvo je odbor, ktorý sa zaoberá: zdravím populácie, spôsobmi ako predchádzať 

chorobám, posilňovať zdravie a predlžovať život prostredníctvom organizovaného úsilia celej spoločnosti. 

 

Verejné zdravotníctvo v SR 

Štátna politika zdravia formuje dlhodobé a krátkodobé ciele, stratégie a priority štátu. Bola prijatá 8. 

novembra 2000, aktualizovaná v decembri 2003. Je politikou pre zdravie a chce v maximálne možnej 

miere napomôcť v mobilizovaní spoločnosti pri podpore a ochrane zdravia a snaží sa získať pre túto 

aktivitu občanov ako tvorcov vlastného zdravia. 

Štátna politika zdravia chápe zdravie ako základné ľudské právo. Jej cieľom je nasmerovať záujmy a 

snahy všetkých zložiek spoločnosti na zdravie ako kľúčový faktor rozvoja spoločnosti. Vytvoriť prostredie, 

v ktorom občania budú mať zaručené podmienky na podporu a ochranu svojho zdravia, právo na 

zdravotnú starostlivosť, dostupnosť a rovnosť v jej poskytovaní, pričom platí princíp vzájomnej solidarity 

pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľstva. 

Aj ďalšie časti štátnej politiky zdravia ako determinanty zdravia a stratégia, základom ktorej je podpora a 
posilňovanie zdravia zdravých občanov, ochrana zdravia u občanov ohrozených biologickými, 

chemickými či fyzikálnymi faktormi a navrátenie zdravia u občanov s oslabeným či poškodeným 

zdravím napĺňajú obsahovo kritériá verejného zdravotníctva na Slovensku. 

Je možné konštatovať, že verejné zdravotníctvo ako systém starostlivosti o zdravie občanov SR má 

prioritu a podporu súčasného vládneho kabinetu. Podporuje systém starostlivosti o zdravie nielen 

jednotlivcov, ale aj celej skupiny obyvateľstva - komunít. K tomuto účelu sú už zriadené a na ich základe 

sa buduje sústava štátnych organizácií financovaných zo štátneho rozpočtu, nakoľko garantom je štát. Na 

zabezpečenie činnosti v roku 2004 je vyčlenená 1 000 000 000,-Sk, vrátane hradenia očkovacích látok na 

povinné očkovanie. V roku 2005 je rozpočet redukovaný na sumu 900 000 000,-Sk, čo je v rozpore 

s deklarovanou prioritou verejného zdravotníctva v oblasti podpory, rozvoja a ochrany zdravia. Sieť 

Regionálnych ÚVZ organizačne tvorí základ siete verejného zdravotníctva. Verejné zdravotníctvo ako 

multidisciplinárny vedný odbor nie je len záležitosť rezortu zdravotníctva. Je potrebná nadrezortná 
celospoločenská zodpovednosť za zdravie, najmä v podpore a ochrane zdravia pod gestorstvom 

rezortu zdravotníctva za úzkej spolupráce s orgánmi samosprávy, mimovládnych organizácií, záujmových 

skupín, vedeckých spoločností médií a ďalších. Gestorskou úlohou štátnych organizácií verejného 

zdravotníctva je zjednocovať metodické vedenie, koncepcie a úsilie všetkých zložiek.  

 

 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 62

 

 

Zdravotný stav obyvateľstva danej krajiny je výslednicou zložitej súhry genetického vybavenia, 

ekonomickej a psycho-sociálnej situácie, výživy, životného štýlu, ako aj kvality životného prostredia. 

Zmeny v životných podmienkach ako dôsledok ekonomiky a sociálnej transformácie Slovenska v 

posledných rokoch výrazne ovplyvňujú demografický vývoj. Populácia Slovenska starne. Aj v budúcnosti 

bude starnutie populácie ako dôsledok poklesu pôrodnosti a postupného posunu silných populačných 

ročníkov do dôchodkového veku mať výrazný vplyv na charakteristické „zdravotné problémy“ v SR. 

Je známe, že iné sú charakteristiky zdravotného stavu v krajinách so staršou populáciou a iné tam, kde 

strom života má bohatú základňu v nižších vekových kategóriách. V SR obyvateľstvo v predproduktívnom 

veku v roku 2002 tvorilo iba 18% a staršie obyvateľstvo - nad 60 rokov až 18,6%. Ďalším ukazovateľom, 

ktorý výstižne charakterizuje proces starnutia je index starnutia - pomer detskej zložky obyvateľstva a 

obyvateľstva nad 60 rokov. 

Zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky v roku nášho vstupu do Európskej únie (EÚ) nedosahuje 

ani priemernú úroveň krajín EÚ. Stredná dĺžka života pri narodení je v SR u mužov 70 rokov a v EÚ 75,5 

rokov, u žien v SR 78 rokov a v EÚ 82 rokov. Priemerný počet rokov dožitia osoby za predpokladu, že sa 

nebudú meniť špecifické úmrtnosti: MUŽI - predĺženie o 3,22 r. - zo 66,64 r. na 69,86 r. 

     ŽENY - predĺženie o 2,1 r. - zo 75,44 r. na 77,22 r. 

Demografický vývoj v SR na začiatku 21.storočia je stále charakterizovaný postupným znižovaním 

pôrodnosti pri stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva. Od roku 2001 je prirodzený prírastok negatívny aj 

napriek miernemu zlepšeniu v roku 2003 nedosahuje hodnoty prirodzeného prírastku z roku 2000. 

Predčasná úmrtnosť pre vekovú skupinu 0-64 rokov bola pre SR vyššia ako v krajinách EÚ. U mužskej 

populácie dosiahla predčasná úmrtnosť takmer dvojnásobok, ako je priemer u mužskej populácie v  EÚ. 

Najväčší podiel na vyššej predčasnej úmrtnosti majú kardiovaskulárne ochorenia, malignity a úmrtia pre 

vonkajšie príčiny (úrazy).  

Trend vývoja úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia má v  celej slovenskej populácii stagnujúci 

charakter. Dochádza k poklesu výskytu infarktu myokardu pre všetky vekové skupiny hlavne u mužov v  

produktívnom veku. Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy mužov i žien vo veku nad 65 rokov je 

najvyššia v južných, prípadne juhovýchodných okresoch SR.  

Týka sa to tak cievnych ochorení mozgu, ako aj ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu. Na 

príčine môže byť trvalo vysoká spotreba živočíšnych tukov v tejto oblasti. 

Trend incidencie  zhubných nádorov na Slovensku sa v posledných rokoch prakticky nemenil.  Na prvom 

mieste u mužov  pretrvávali  i napriek poklesu zhubné nádory pľúc so 17,2% podielom, na druhom mieste 

boli zhubné nádory kolorekta so 14,8% podielom, na treťom mieste sú  iné nemelanomové nádory kože s 

13,3% podielom. U žien dominovali  zhubné nádory prsníkov s 18,0% podielom, na druhom mieste sú  

iné nemelanomové nádory kože s 15,2%, na treťom nádory kolorekta s 11,7%. 

V SR je vyššia úmrtnosť aj pri chorobách tráviaceho systému najmä cirhóze pečene, a to rovnako 

v mužskej ako aj ženskej populácii.   

Z metabolických ochorení dominuje najmä cukrovka a osteoporóza, u ktorých  monitorujeme nepriaznivý 

vývoj. Z roka na rok vzrastá počet cukrovkárov nielen vo vyšších vekových skupinách, ale aj medzi deťmi.   

Prevalencia cukrovky typu II u ľudí pod 65 rokov je menšia ako 10% a pri  vekovej skupine pod 40 rokov 

je  asi 1%.  Na podklade štatistických hlásení jednotlivých ambulancií o prevalencii diabetes mellitus typu  
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II (DM II. typu) sa v SR zaraďuje s výskytom  5065,97 chorých / 100 000 obyvateľov medzi  európsky 

priemer. V priebehu rokov 1990-2003 celková incidencia  DM I. typu  stúpla o 2,3-násobne. Vzostup bol 

dokázaný  vo všetkých vekových  skupinách, s najvýraznejšou dynamikou u detí od 0 do 4 rokov. 

Obdobne je to aj pri osteoporóze, kde sa dá predpokladať podľa skúseností z okolitých krajín, že každá 

piata žena nad 50 rokov ma denzitometricky dokázateľnú osteoporózu. V Českej republike je ročne 

ošetrených 10 000 zlomenín na podklade osteoporotických zmien. V SR takéto údaje absentujú.  

Z hľadiska rizikových faktorov sa sledujú výživové ukazovatele v produktívnej skupine obyvateľstva 

a zároveň spotreba jednotlivých potravín. Podľa týchto údajov má slovenská populácia stále vyšší príjem 

živočíšnych tukov, údenín a sladkostí a zároveň stagnuje spotreba zeleniny a ovocia.  

Ďalší z rizikových faktorov ovplyvňujúcich zdravie sú závislosti - či už na tabaku, alebo alkohole, resp. 

drogách.  V SR vzrastá počet fajčiarov, hlavne medzi mladými ľuďmi vo vekovej skupine do 18 rokov. 

Nežiadúcim trendom je hlavne vyšší nárast mladých fajčiarok. Podľa štatistických údajov z viacerých 

prieskumov sa predpokladá, že v SR fajčí približne 23% dospelých pravidelne a 16% príležitostne. 

Obdobný trend je v konzumácii alkoholu, kde  stúpa počet mladých ľudí závislých na alkohole.  

Na druhej strane existovali aj pozitíva, a to nízka úmrtnosť mužov a žien v SR na infekčné a parazitárne 

ochorenia. Prevalencia HIV/AIDS v EÚ je päťnásobne vyššia ako v SR. SR má jeden z najnižších počtov 

novo registrovaných prípadov AIDS v celej Európe.  

Na celom území SR klesla medzi rokmi 1985-2002 veľmi výrazne, viac ako na polovicu, dojčenská 

úmrtnosť z hodnoty 16,3 na 6,2 úmrtí na 1000 živonarodených detí. Priemer EÚ je 4,7. Na začiatku 

21.storočia bola slovenská hodnota podobná ako v Grécku a o málo vyššia ako vo Veľkej Británii 

a v Portugalsku.  

Zdravotný stav detskej populácie v SR je porovnateľný so zdravotným stavom detí v EÚ. Trendy 

predčasnej úmrtnosti sú u mnohých chorôb u detí v SR priaznivé. Klesá úmrtnosť na kardiovaskulárne 

choroby, úmrtnosť pre vonkajšie príčiny (úrazy) a úmrtnosť na choroby dýchacieho systému. Klesá 

detská mortalita a predlžuje sa stredná dĺžka života u mužov a žien. Zaočkovanosť v SR je vyššia ako 

v ostatných krajinách EÚ.   

V súčasnosti jestvujúce informačné systémy v zdravotníctve síce zhromažďujú veľké množstvo údajov, 

ale vzhľadom na transformácie zdravotníctva a špecifikáciu rozsahu úloh verejného zdravotníctva je 

potrebná úprava - zjednodušenie a zrýchlenie zberu údajov a ich dostupnosť. Monitorovanie, analýza a 

vyhodnocovanie indikátorov zdravia sú nedeliteľnou súčasťou verejného zdravotníctva. Vlastný 

informačný systém ISHEM treba podrobiť prísnemu prehodnoteniu, aby plnil funkciu včas a správne 

informoval orgány na ochranu zdravia. 

V skratke načrtnutý zdravotný stav obyvateľov SR si vyžaduje zvýšenú a trvalú pozornosť venovať 

zdravotnej výchove obyvateľov v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami, samosprávou a 

médiami. Naučiť laickú verejnosť k zodpovednému prístupu k vlastnému zdraviu znamená začať v čo 

najmladšom veku. Preto v školských osnovách pevne zakotviť zdravotnú výchovu na všetkých stupňoch 

by mala byť úloha v oblasti výchovy číslo jedna. Dospelú populáciu pravidelne informovať o stave 

verejného zdravia vo väčších či menších komunitách je nemenej dôležitá priorita. Pozitívnu úlohu v tomto  

smere zohrávajú poradenské centrá RÚVZ v SR (bližšie o svojich skúsenostiach bude referovať Dr. 

Gerová a Dr. Ochaba). 
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Cieľom zdravotnej výchovy je dosiahnuť, aby občania získali správne vedomosti o zdraví, nadobudli 

správne postoje a návyky, a aby vyvíjali aktívnu, uvedomelú, osobnú, efektívnu ochranu individuálneho a 

spoločenského zdravia - verejného zdravia. 

Základným princípom vzdelávania verejnosti je uľahčiť rozhodnutie občanov pri voľbe životného štýlu. 

Vytvárať podmienky na zlepšenie vedomostí občanov o vplyve životného prostredia na zdravie. 

Prax verejného zdravotníctva v súčasnosti záleží nielen na legislatívnom ohraničení právomocí, 

povinností a úloh, ale aj na kvalite odborníkov pôsobiacich vo verejnom zdravotníctve. Aj naďalej 

dominantné postavenie musia zastávať ľudia s medicínskym vzdelaním. Veď ide o posudzovanie 

zdravotného stavu ľudí a navrhovanie opatrení na jeho zlepšenie. Ich výchova si vyžaduje zodpovedný 

prístup v pregraduálnom, ale hlavne v postgraduálnom vzdelávaní. Okrem lekárov - odborníkov pre VZ je 

nutná úzka spolupráca s bioštatistikmi, sociológmi, právnikmi, odborníkmi z oblasti fyziky, chémie a 

ďalších odborov prírodovedných vied pre hodnotenie faktorov životného a pracovného prostredia, ako aj 

hodnotenia dopadov na zdravotný stav z rozhodnutí prijímaných v oblasti sociálnej, ekonomickej a 

právnej. 

Postavenie vedy a výskumu zameranej na verejné zdravotníctvo sa dá prirovnať k Popoluške. Prax 

verejného zdravotníctva bez podpory základného a hlavne aplikovaného výskumu bude stagnovať. 

Dôraznejšia podpora vedy a výskumu nemôže zostať len v deklaratívnej podobe. Základné požiadavky, 

t.j. dôsledné sledovanie determinantov zdravia, analyzovanie zdravotného stavu obyvateľov, pravidelné 

informovanie verejnosti o biopozitívnych a bionegatívnych faktoroch, trvalá kvalitná zdravotná výchova 

obyvateľov SR, právna ochrana a podpora zdravia, celospoločenská zodpovednosť za zdravotný stav 

obyvateľov v spolupráci štátnych a mimovládnych zložiek sa pracovníci ÚVZ SR snažili zakotviť aj v 

pripravovanom zákone o verejnom zdravotníctve. Po jeho prijatí sa tak vytvorí legislatívny rámec s 

určením práv a povinností jednotlivca i spoločnosti na ochranu a podporu zdravia, ktorý znesie i prísne 

európske kritériá. 
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VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Letanovský P.1 

 
1 Sekcia zdravotnej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava 

 

 

Úvod 

V súčasnosti existuje mnoho systémov verejného zdravotníctva, ktoré sa odlišujú od seba rovnako ako 

jednotlivé krajiny, v ktorých tieto systémy pracujú a sú konštituované.  Existujú však dva hlavné modely 

systémov verejného zdravotníctva, ktoré popisujú základné funkcie verejného zdravotníctva (WHO 

model, CDC model). Systém každej krajiny plní, či neplní tieto funkcie v presne definovanom 

a špecifikovanom rozsahu, s presne definovanými zložkami a súčasťami.  

Medzi základné funkcie každého systému verejného zdravotníctva by mali patriť: prevencia a surveillance 

ochorení, monitoring zdravia, podpora zdravia, legislatíva verejného zdravotníctva, manažment verejného 

zdravotníctva, osobná starostlivosť o vysoko rizikových a  znevýhodnených, indikácia a riešenie 

zdravotných problémov komunity. Informovanie, vzdelávanie a posiľňovanie komunity v zdraví. 

Mobilizovanie partnerstiev v komunite s cieľom identifikovať a riešiť zdravotné problémy komunity. 

Vypracovávať a plánovať politiku, ktorá podporí individuálne úsilie a úsilie komunity pre lepšie zdravie. 

Vyhodnocovanie kvality zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie kompetentnej pracovnej sily, výskum vo 

verejnom zdravotníctve (Harrell, Baker,, 2004).  Ak by sme si však všetky ciele zhrnuli do jedného slova, 

dostaneme jediný cieľ každého systému verejného zdravotníctva ZDRAVIE. 

Funkciu a konštitúciu každého systému verejného zdravotníctva ovplyvňuje mnoho faktorov. Takými sú 

napríklad súčasný stav daného systému, historický vývoj (ide o nový systém, alebo systém vytvorený na 

inom, už existujúcom základe?), zdroje (ľudské, materiálne, finančné, iné) a hlavne prostredie mimo 

systému (legislatíva, ekonomika, hospodárstvo), či mnoho ďalších. Výsledkom pôsobenia týchto, ale 

i iných nedefinovaných, či neovplyvniteľných faktorov je potom systém obsahujúci, a plniaci, či neplniaci, 

jednotlivé funkcie verejného zdravotníctva.    

Ak porovnáme modely WHO a  CDC so stavom Slovenského verejného zdravotníctva,  a  porovnáme 

deklarované funkcie, môžeme urobiť komparáciu, ktorá nám hovorí, že náš systém plní v rôznom rozsahu 

a kvalite nasledujúce funkcie: prevencia a surveillance prenosných ochorení, monitoring zdravia, podpora 

zdravia, pracovné lekárstvo, legislatíva verejného zdravotníctva, špeciálne služby verejného 

zdravotníctva.  Z porovnania oboch hlavných modelov verejného zdravotníctva (WHO, CDC) je jasné, že 

nie sú identické, no  nie sú ani veľmi rozdielne. V oboch modeloch je takmer  rovnaké rozvrstvenie funkcií 

verejného zdravotníctva a slovenský model verejného zdravotníctva má bližšie skôr k WHO. To však nie 

je ospravedlnením  faktu, že v našom modeli, sú niektoré funkcie nedostatočne rozvinuté. Logickým 

vyústením tohto porovnania by teda malo byť hľadanie odpovedí na otázku „Ktoré z týchto funkcií v 

našom  systéme verejného zdravotníctva absentujú, alebo sú insuficientné?“. 
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Systém 

Základné odlišnosti slovenského modelu od modelov WHO  a  CDC sú:  nedostatočná podpora zdravia, 

nedostatočná prevencia neprenosných ochorení (ÚZIŠ, 2002, EC, 2003), v systéme absentuje správne 

pokrytie službami na lokálnej úrovni, nedostatočná tvorba partnerstiev v  komunite, nedostatočná 

intrasektoriálna (prax, výučba, výskum), intersektoriálna a medzinárodná spolupráca. Neexistuje osobná 

starostlivosť o vysoko rizikových  a znevýhodnených občanov. Neexistuje presne definovaná potreba na 

manažment verejného zdravotníctva. Systém nedokáže hodnotiť  kvalitu zdravotnej starostlivosti. 

Nedostatočný výskum vo verejnom zdravotníctve. 

Jednotlivé dysfunkcie sa navzájom prelínajú a vzniká vzájomná interakcia (synergizmus, antagonizmus 

v závislosti od každého prípadu). Ak napríklad  absentuje správne pokrytie službami na lokálnej úrovni, 

výsledkom je nedostatočné zainteresovanie celej komunity do identifikácie a riešenia problémov 

spojených so zdravím. S tým priamo súvisí nedostatočné informovanie, vzdelávanie a posiľňovanie 

komunity v zdraví.  Vzniká tak nesprávne a nedostatočne naplánovaná  politika, ktorá nepodporí ani 

individuálne ani komunitné  úsilie  pre lepšie zdravie. Je takáto politika implementovateľná do praxe? Má 

význam? Ďalším príkladom môže byť výskum, ktorý sa ohraničuje len na pár centier, kým ostatné 

zaostávajú.   

Ak chceme doplniť, či zlepšiť funkcie systému, aby fungoval lepšie, efektívnejšie, a tým aj kvalitnejšie, 

musíme si správne stanoviť a definovať priority. V našom systéme verejného zdravotníctva by to mali byť: 

podpora zdravia, celospoločenská a zdravotnícka prevencia prenosných ochorení, neprenosných 

ochorení a iných porúch zdravia, surveillance verejného zdravia, tvorba partnerstiev v komunite, politika 

zdravia a zdravá verejná politika, výskum vo verejnom zdravotníctve, manažment verejného 

zdravotníctva, kvalita vo verejnom zdravotníctve.  

 

Nástroje 

Nasledujúcim krokom je zvolenie stratégií potrebných na dosiahnutie stanovených priorít. Je nutné 

využívať  politické, legislatívne, ekonomické a systémové nástroje. Využívať politické nástroje znamená 

presadzovať zdravie ako najvyššiu prioritu spoločnosti, zodpovednosť každého rezortu za verejné 

zdravie, motivovať všetky rezorty k  podpore a rozvoju verejného zdravia. Vytvárať vhodné podmienky  

podporujúce a umožňujúce rozvoj verejného zdravia. Tvoriť zdravú verejnú politiku. Využívať proces 

hodnotenia dopadov na zdravie u všetkých významných návrhov politík, strategických dokumentov a 

činností hlavne na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni (Breeze, Hall, 2002).  

Legislatívne nástroje je nutné využívať pri tvorbe  legislatívy  zabezpečujúcej najvyššiu ochranu 

verejného zdravia akú je možné dosiahnuť (Stražická, 1999). Vytvoriť legislatívne prostredie motivujúce 

všetkých jednotlivcov, ale i komunity pre výkon podpory zdravia. Pri príprave každého legislatívneho 

návrhu zohľadňovať  požiadavky verejného zdravia. Ekonomické nástroje sú spôsoby, akými možno 

zvýšiť postihy v prípade, keď dôjde k poškodeniu, alebo ohrozeniu verejného zdravia. Previesť odvody z 

daní od najväčších poškodzovateľov verejného zdravia (tabak, alkohol ...) do podpory a rozvoja zdravia 

(Avdičová, Hrubá, Herdová, 2002). Vytvoriť ekonomické a hospodárske prostredie umožňujúce 

jednotlivcovi a komunite získať dostatočné množstvo prostriedkov, ktoré je možné investovať do zdravia. 

Systémové nástroje predstavujú spôsoby, metodiky, ako prebudovať systém verejného zdravotníctva. 

 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 67

 

 

Správne  a  efektívne fungujúce verejné zdravotníctvo by malo vytvárať tlak na všetky ostatné rezorty, 

ktoré svojou činnosťou ovplyvňujú determinanty zdravia. Medzi hlavné ciele pri využívaní systémových  

nástrojov v  našom systéme by mali patriť: informácie, organizácia a riadenie, zdroje, vzdelávanie, 

a výskum. 

 

Implementácia 

Pri implementácii jednotlivých krokov by sme sa mali v oblasti informácií zamerať na vytvorenie 

efektívneho, funkčného a flexibilného informačného systému. Zefektívniť inrasektoriálnu, intersektoriálnu 

a medzinárodnú spoluprácu. Vytvoriť partnerstvo medzi samosprávou a existujúcim systémom.  

Partnerstvo medzi mimovládnymi organizáciami a existujúcim systémom, zlepšiť komunikáciu medzi 

systémom verejného zdravotníctva, vzdelávaním a vedou. 

V oblasti organizácie a riadenia je nutné zmeniť náplň, orientáciu a štruktúru systému. Rozvinúť a 

dofinancovať podporu zdravia na úroveň ostatných zložiek. Zaviesť systém kvality a efektivity vo 

verejnom zdravotníctve (Štandardné postupy štátneho zdravotného dozoru, analýza efektivity a účinnosti  

podpory zdravia). Ďalej je nutné zaviesť metodiku hodnotenia dopadov na zdravie, ktorých aplikácia nám 

umožní vytvoriť tlak na rezorty, aby si uvedomili cenu zdravia, pretože aj zdravie má svoju cenu. Vytvoriť 

systém schopný pracovať na všetkých úrovniach, hlavne na lokálnej a medzinárodnej. Zabezpečiť 

kompetentnú pracovnú silu a motivujúce pracovné prostredie. Implementovať do systému výskum aj 

prostredníctvom zmeny charakteru  jednotlivých inštitúcií.  

Zdroje. Je nutné vytvoriť nové trvalo udržateľné a transparentné zdroje finančných prostriedkov pre výkon 

podpory zdravia mimo existujúceho systému verejného zdravotníctva, ktoré budú môcť využívať všetci 

zaoberajúci sa problematikou verejného zdravia. Konkurenčné prostredie bude impulzom na zlepšenie 

kvality projektov, avšak len za predpokladu, že bude existovať zdravá konkurencia a externé hodnotenie 

nezávislými expertmi bez vzťahu k  systému, jednotlivým inštitúciám, či jednotlivcom. Je nutné 

modifikovať systém vzdelávania vo verejnom zdravotníctve tak, aby rešpektoval potreby praxe, ale i 

rozvoja v tejto oblasti, a prepojiť existujúci systém verejného zdravotníctva (oficiálny, štátom 

organizovaný a  riadený) s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami do efektívne pracujúceho organizmu.  

Pre monitorovanie a hodnotenie úspešnosti implementovaných zmien je nutné stanoviť systém 

monitoringu založený na štandardných indikátoroch. Úroveň verejného zdravia, determinantov zdravia a 

ich pozitívneho  rozvoja zistené prostredníctvom štandardných indikátorov je jedným z najdôležitejších 

ukazovateľom efektivity a kvality práce každého systému verejného zdravotníctva. Úspešnosť každej 

politiky možno merať jej dopadom na zdravie (WHO, 1999). V tomto prípade ide o politiku zdravia 

vykonávanú a reprezentovanú systémom verejného zdravotníctva s jasným cieľom,  metódami ako ho 

dosiahnuť, preto musia byť jasne definované aj metódy merania a vyhodnotenia výsledkov. Vytvárať pri 

každej politike, či programe nové, originálne, autentické indikátory nie je vždy správne. V ojedinelých 

prípadoch možno vytvoríme dobré, použiteľné  indikátory,  ktoré sa uplatnia aj v širokej praxi, ale takáto 

možnosť je maximálne nepravdepodobná, a pokým sa stane skutočnosťou prejdú pravdepodobne roky. 

Skôr však  dospejeme do stavu, v  ktorom síce budeme mať netradičné indikátory, ale tie nebude možné 

porovnať s ničím iným. Tým strácajú význam a opodstatnenie. Efektívnejšie a rýchlejšie je používať 

štandardné indikátory. Ako porovnáme dve rôzne politiky navzájom, pokiaľ nie sú hodnotené pomocou  
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rovnakých ukazovateľov? Jediné, čo vytvoríme je bias, ktorý znehodnotí celé výsledky, ktoré sa nám 

podarilo dosiahnuť. Nebude možné povedať, že ide skutočne o pozitívny vývoj.  Dôležité pri tvorbe každej 

politiky je však zohľadniť aj názory cieľovej skupiny, pre ktorú sa daná politika tvorí 

a z potrieb, požiadaviek, ktorej by mala vychádzať.  V našom prípade ide o profesionálov pracujúcich vo 

verejnom zdravotníctve. Ako teda vidia situáciu profesionáli? 

 

Profesionáli 

Ako príklady sme si vybrali dve konkrétne oblasti na dokreslenie celkového stavu a správnosti výberu 

stratégií. Tými oblasťami sú zdroje a  organizácia. Prameňom informácií je dotazníkový prieskum, ktorý 

urobilo Ministerstvo zdravotníctva v roku 2004. Tento sa zaoberal zisťovaním subjektívnych názorov 

jednotlivých profesionálov vo verejnom zdravotníctve u  nás na vybrané otázky verejného zdravotníctva. 

Hlavnými cieľmi prieskumu bolo zistiť názory  a  postoje odbornej verejnosti a jej  jednotlivých  súčastí 

(prax, akademické inštitúcie, odborné ústavy) na problematiku verejného zdravotníctva, zistiť aké sú 

priority odboru verejného zdravotníctva v podmienkach Slovenskej republiky i s ohľadom na súčasne 

prebiehajúce zásadné  zmeny. Zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivými inštitúciami v  rámci štátnej 

správy, ale i  inými dôležitými inštitúciami (ministerstvo, ústavy, univerzity). Cieľovú skupinu tvorili 

pracovníci verejného zdravotníctva, pracujúci v každodennej praxi, vedeckých, výskumných a  

vzdelávacích  inštitúciách. Na zistenie údajov bola použitá  dotazníková  metóda  s  otvoreným typom 

otázok. Dotazníky boli zasielané prostredníctvom e-mailu. Spolu bolo odoslaných 51dotazníkov.  

 

Príklad 1  

Zdroje. Všetci respondenti  uviedli, že Štátny zdravotný  dozor by mal byť financovaný plne zo štátneho 

rozpočtu.  Rozdeľovanie financií by malo byť založené na základe počtu obyvateľov v danom regióne, na 

základe sledovaných faktorov, počtu dozorovaných zariadení. Doplnkovými zdrojmi by mali byť: granty,  

expertízna činnosť, Európska únia, samosprávy (viď Tabuľka 1).  

 

Tabuľka 1 Finančné zdroje Štátneho zdravotného dozoru 

Zdroj % 

Granty 38,8 

Expertízna činnosť 22,2 

EÚ 16,6 

Objednávky 11,1 

Samosprávy 5,5 

 

Príklad 2  

Organizácia. Je nutná existencia odboru verejného zdravotníctva na regionálnych úradoch verejného 

zdravotníctva? Pri  formulácii  tejto otázky sme vychádzali zo skutočnosti, že na niektorých regionálnych 

úradoch verejného zdravotníctva existovali odbory verejného zdravotníctva, či jeho súčasti už pred 

konverziou úradov. 61,1% respondentov nepovažuje existenciu samostatného odboru verejného 

zdravotníctva za nutnú. Ako dôvod prečo nie je existencia tohto odboru nutná, najčastejšie uvádzajú to,  
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že zameranie celého úradu smeruje k verejnému zdravotníctvu, a teda nie je ani nutná existencia 

samostatného odboru. Ďalším dôvodom prečo nie je nutná samostatná existencia odboru je to, že v 

súčasnosti problematiku verejného zdravotníctva riešia všetky medicínske odbory súčasných úradov. 

5,5% respondentov  odporúča  len  premenovať  súčasné odbory, ktoré majú vo svojej náplni  

poradenské činnosti, výchovu ku zdraviu, prípadne propagačno-informačné činnosti. 33,3% respondentov 

považuje existenciu odboru verejného zdravotníctva za nutnú. Niektorí respondenti ako dôvody prečo 

považujú existenciu samostatného odboru za nutnú poukázali na to, že zameranie odboru by malo byť 

smerované k primárnej prevencii hlavne neprenosných ochorení (kardiovaskulárne ochorenia, 

onkologické ochorenia, diabetes mellitus ...) a pozitívnemu ovplyvňovaniu  životného  štýlu.   

 

Záver 

Po zvážení všetkých faktov sa dostávame opäť na začiatok. Ako ďalej? Je nutná zmena? Kto ju vlastne 

chce? Uznáva prax potrebu zmeniť systém? V novodobej histórií Slovenskej republiky má verejné 

zdravotníctvo dlhú tradíciu (ČSR od 1925 [SZU, 2004], SR od 1939, [Makovický et al., 1978]), ktorú treba 

zachovávať. Zároveň je však nutné pokračovať v kontinuálnom rozvoji prostredníctvom trvalých zmien, 

ktoré nebudú mať negatívne dopady na verejné zdravie. Je nutné využívať všetky  možné a dostupné 

nástroje, ktoré sú k dispozícií a hľadať stále nové aby sme dosiahli náš spoločný cieľ ZDRAVIE PRE 

VŠETKÝCH.   
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Úvod 

Pod pojmom civilizačné ochorenia rozumieme ochorenia, ktoré sú v rozhodujúcej miere spôsobené 

prostredím, ekologickou situáciou, celkovou chemizáciou spôsobu života a životným štýlom. Tieto faktory 

spôsobujú vzostup rozličných degeneratívnych ochorení, autoagresívnych, nervových, porúch správania, 

ale aj skupiny ochorení na imunopatologickom podklade (Bačinský, 1997). 

Neustále sa zvyšujúci výskyt civilizačných ochorení poukazuje na potrebu primárnej prevencie a motivuje 

zdravotníckych pracovníkov zvýšiť úsilie v udržaní a podpore zdravia populácie. Predmetom úsilia 

primárnej prevencie je zachovanie a podpora zdravia. Zdravie je podľa WHO „stav úplnej fyzickej, 

psychickej a sociálnej pohody, a nie iba neprítomnosť ochorenia alebo poruchy funkcie“.  

 

Materiál a metodika 

V rámci aktivít Katedry výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra sme sledovali 

zdravotné ukazovatele v náhodne vybratej skupine 298 obyvateľov mesta Nitra a okolia vo veku 14-83 

rokov. Hodnotili sme nasledovné parametre: telesnú hmotnosť (na elektronickej váhe), telesnú výšku, 

body mass index (BMI), podiel celkového telesného tuku a krvný tlak (ortuťovým tlakomerom). Na 

meranie telesného tuku sme použili prístroj OMRON BF 300, ktorý vyhodnocuje podľa metódy BIA 

(Bioelectrical Impedance Analysis) percentuálne a celkové množstvo tuku obsiahnutého v ľudskom tele. 

                                           

Výsledky a diskusia 

Sledovanú skupinu tvorilo 298 obyvateľov mesta Nitra, z toho bolo 194 žien (65,1%) a 104 mužov 

(34,9%). Priemerný vek sledovanej skupiny bol 49,7 ± 15,3 rokov. Najviac zastúpená bola veková 

kategória 51-60 rokov, a to v skupine žien 30,9% a v skupine mužov 32,7% (Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 Charakteristika súboru podľa veku a pohlavia 

 

ženy muži spolu Vek (roky) 

n % n % n % 

≤≤≤≤ 30 22 11,3 19 18,3 41 13,8 

31-40 28 14,4 7 6,7 35 11,7 

41-50 46 23,8 23 22,1 69 23,2 

51-60 60 30,9 34 32,7 94 31,5 

>>>> 60 38 19,6 21 20,2 59 19,8 

n - počet, % - percentuálne vyjadrenie 

 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 72

 

 

Antropometrická charakteristika súboru bola nasledovná: priemerná telesná výška 167,6 ± 8,1 cm, 

priemerná telesná hmotnosť 74,1 ± 15,0 kg (Tabuľka 2). 

 

Tabuľka 2 Antropometrická charakteristika súboru 

 ženy muži spolu 

n (%) 194 (65,1%) 104 (34,9%) 298 (100%) 

vek (roky) 

priemer ± SD 

minimum 

maximum 

medián 

modus 

 

49,9 ± 14,7 

19 

83 

51,5 

55 

 

49,4 ± 16,4 

14 

83 

51,5 

52 

 

49,7 ± 15,3 

14 

83 

51,5 

52 

výška (cm) 

priemer ± SD 

minimum 

maximum 

medián 

modus 

 

163,6 ± 5,7 

147 

148 

164 

164 

 

175,1 ± 6,5 

162 

195 

175 

178 

 

167,6 ± 8,1 

147 

195 

167 

170 

hmotnosť (kg) 

priemer ± SD 

minimum 

maximum 

medián 

modus 

 

69,0 ± 13,2 

45 

119 

67 

64 

 

83,6 ± 13,6 

57 

122 

81,5 

75 

 

74,1 ± 15,0 

45 

122 

73,25 

75 

 

Obezita je nadmerné patologické množstvo tuku, ktoré poškodzuje zdravie človeka. Vzniká na podklade 

nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie, čo je ovplyvnené najmä spôsobom výživy, znížením 

fyzickej aktivity, nesprávnymi rodinnými zvyklosťami (faktory familiárne) (Beňo, 2002). 

Štíhlu telesnú postavu sme na základe merania podielu celkového telesného tuku (podľa pohlavia) zistili 

u 7,7% žien a 1% mužov (5,4% z celého súboru), normálnu telesnú postavu malo 23,7% žien a 27,9% 

mužov (25,2% z celého súboru), nadhmotnosť sme zistili u 32% žien a 26% mužov (29,9% z celého 

súboru) a obéznych bolo 36,6% žien a 45,1% mužov (39,5% z celého súboru) (Tabuľka 3). Priemerné 

hodnoty podielu tuku v organizme boli 32,1 ± 7,5% u žien a 23,8 ± 7,2% u mužov (29,2 ± 8,4% v celom 

súbore). 
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Tabuľka 3 Telesná postava podľa percentuálneho podielu telesného tuku 

                                                                                                                                              

Od 50-tich rokov minulého storočia sa postupne zvyšoval počet osôb s nadmernou hmotnosťou 

v krajinách Európy, Severnej Ameriky a Austrálie. Na Slovensku sa tento trend začal objavovať hlavne od 

70-ich rokov minulého storočia. S pribúdajúcim vekom sa výrazne zvyšuje počet osôb s nadhmotnosťou 

(index telesnej hmotnosti BMI 26-30 kg/m2) a obezitou (BMI viac ako 30 kg/m2).  

Nadhmotnosť a obezita zvyšuje predčasnú morbiditu a mortalitu v populácii. Predpokladá sa, že liečba 

komplikácií obezity s BMI nad 30 kg/m2 zvyšuje priame zdravotnícke výdavky o 4 mld. Sk/rok. Nepriame 

zdravotnícke náklady (práceneschopnosť, invalidita a i.) sú ešte vyššie (Beňo, 2002). 

Podľa hodnotenia BMI (Tabuľka 4) malo 21,6% žien a 38,5% mužov (27,5% všetkých sledovaných osôb) 

normálnu telesnú hmotnosť, 65% žien a 29,8% mužov (52,7% všetkých osôb) zvýšenú hmotnosť 

a 13,4% žien a 31,7% mužov (19,8% všetkých osôb) obezitu. Priemerné hodnoty BMI boli u mužov 27,3 ± 

4,2 a u žien 26,6 ± 3,6, spolu 26,3 ± 4,6 kg/m2. 

 

Tabuľka 4 Body mass index (BMI) v sledovanej populácii 

ženy muži spolu BMI (kg/m2) 

norma n % norma n % n % 

normálna hmotnosť ≤≤≤≤ 24 42 21,6 ≤≤≤≤ 25 40 38,5 82 27,5 

zvýšená hmotnosť 24,1-28,9 126 65,0 25,1-29,9 31 29,8 157 52,7 

obezita ≥≥≥≥ 29 26 13,4 ≥≥≥≥ 30 33 31,7 59 19,8 

 

V júni 2003 pojazdné laboratórium Florabus uskutočnilo prieskum v  24 mestách  na Slovensku 

s celkovým počtom respondentov 1389. Cieľom bolo monitorovať výskyt rizikových faktorov srdcovo-

cievnych ochorení, ako aj životný štýl obyvateľov Slovenska. Priemerný tlak krvi u mužov bol 143,5/85,2 

mmHg a u žien 135,7/83,0 mmHg. Systolický TK > 160 malo 20,4% mužov a 13,1% žien. Systolický TK 

v rozmedzí 140-159 malo 33,5% mužov a 26,2% žien. Zvyšok populácie malo sTK < 140. Diastolický TK 

> 95 malo 18,5% mužov a 13,9% žien. Diastolický TK v rozmedzí 90-95 malo 15,4% mužov a 11,9% 

žien. Najviac ľudí malo diastolický tlak <90 a to 66% mužov a 74,2% žien (www.florastranky.sk). 

Priemerný systolický tlak krvi (TKs) v našom súbore bol u žien 127,2 ± 16,9, u mužov 134,4 ± 15,0 a v 

celom sledovanom súbore 130,1 ± 16,5 mmHg.  Priemerný diastolický tlak krvi (TKd) u žien bol 80,8 ± 9,6, 

u mužov 86,5 ± 11,3 a v celom súbore 82,8 ± 10,6 mmHg.  TKs menej ako 120 mmHg malo 18,5% osôb, 

TKs v rozsahu 120-140 mmHg sme zistili u 51% osôb a 180 mmHg a viac u 30,5% osôb. TKd menej ako 

80 mmHg sa vyskytol u 26,2% osôb, TKd v rozsahu 80-99 mmHg malo 36,2% osôb a 100   

ženy muži Spolu Telesný tuk (%) 

norma n % norma n % n % 

štíhla <<<< 20 15 7,7 <<<< 10 1 1,0 16 5,4 

normálna 20-29 46 23,7 10-19 29 27,9 75 25,2 

nadváha 30-34 62 32,0 20-24 27 26,0 89 29,9 

obezita >>>> 35 71 36,6 >>>> 25 47 45,1 118 39,5 
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mmHg a viac dosahovalo 37,6% osôb. Najviac žien (27,9%) malo systolický tlak krvi v rozmedzí 120-129 

mmHg. U mužov možno pozorovať vyšší sTK, najviac mužov (30,8%) malo sTK v rozmedzí 130-139 

mmHg  (Tabuľka 5). 

 

Tabuľka 5 Systolický tlak krvi 

ženy muži spolu sTK (mmHg) 

n % n % n % 

<<<< 120 49 25,3 6 5,8 55 18,5 

120-129 54 27,9 25 24,0 79 26,5 

130-139 41 21,1 32 30,8 73 24,5 

140-159 37 19,0 29 27,9 66 22,1 

160-179 11 5,7 12 11,5 23 7,7 

≥≥≥≥ 180 2 1,0 0 0 2 0,7 

 

Podobne aj diastolický tlak krvi je vyšší u mužov ako u žien. U žien sa najčastejšie vyskytujú hodnoty sTK 

< 80, a to u 64 žien, čo predstavuje 32,9%. Najviac mužov (34,5%) malo diastolický tlak krvi v rozmedzí 

90-99 mmHg (Tabuľka 6). 

 

Tabuľka 6 Diastolický tlak krvi 

 

 

Záver 

V našom súbore náhodne vybratých ľudí sa vyskytuje vysoký počet osôb s nadhmotnosťou a  obezitou. 

Nadhmotnosť sme zistili podľa podielu telesného tuku u 32% žien a 26% mužov a obéznych bolo 36,6% 

žien a 45,1% mužov.  

Obezitu možno dnes zaradiť vo svete aj u nás medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce civilizačné ochorenia. 

Zvyšuje riziko vzniku hypertenzie, vysokej hladiny cholesterolu v plazme a diabetes mellitus a je 

nezávislým rizikovým faktorom pre ischemickú chorobu srdca a cievnu mozgovú príhodu. 

Primárna prevencia obezity spočíva v udržiavaní normálnej hmotnosti tela od útleho detstva do vyššieho 

veku celoživotným dodržiavaním zásad správnej výživy. Preto by bolo potrebné pravidelne sledovať 

zdravotný stav populácie a intenzívne propagovať požiadavky správnej výživy. 

ženy muži spolu dTK (mmHg) 
 n % n % n % 

<<<< 80 64 32,9 14 13,5 78 26,2 

80-84 56 28,9 31 29,8 87 29,2 

85-89 13 6,7 8 7,7 21 7,0 

90-99 51 26,3 36 34,5 87 29,2 

100-109 10 5,2 9 8,7 19 6,4 

≥≥≥≥ 110 0 0 6 5,8 6 2,0 
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Úvod 

Svetová zdravotnícka organizácia definovala osteoporózu ako progredujúce systémové ochorenie 

skeletu, charakterizované nízkou kostnou hmotou a poruchami mikroarchitektúry kostného tkaniva a 

v dôsledku toho zvýšenou krehkosťou a náchylnosťou k zlomeninám (World Health Organisation, 1994). 

Osteoporóza je ochorenie kostnej látkovej premeny, pri ktorom nastáva úbytok kostného tkaniva a zmena 

mikroštruktúry kostí. Preriedená kosť sa stane menej odolnou proti mechanickým vplyvom (tlaku, ťahu, 

šmyku a krútenia), klesá jej pružnosť a pevnosť, následkom čoho sa zvyšuje riziko zlomenín (Wendlová, 

1999). 

Osteoporóza je podľa Beňa (2001) primárna (juvenilná, idiopatická, senilná), ktorej príčina nie je 

jednoznačne známa, a sekundárna, ktorá má známu príčinu.  

K najzávažnejším komplikáciám osteoporózy patria zlomeniny krčka stehennej kosti, stavcov a predlaktia. 

Asi 20–30% osôb po zlomeninách krčka femuru do 1. roka zomiera, ďalších 30–40% je odkázaných na 

opateru iných osôb a len zvyšok sa vylieči (Masaryk, 1998).  

V mladosti sa množstvo kostnej hmoty zvyšuje. Po dosiahnutí asi 35. roka života začne postupne 

prevládať odbúravanie kostnej hmoty nad jej novotvorbou. Množstvo kostného minerálu klesá. Ak je tento 

pokles rýchly a trvá viac rokov, resp. ak sa ani v mladosti nevybudovalo dostatočne veľké množstvo 

kostnej hmoty, môže nastať obdobie, keď sa kosť po dosiahnutí určitej kritickej hodnoty stáva veľmi 

krehkou a ľahko sa láme (Killinger, 2000).   

Činnosť osteoklastov a osteoblastov je u zdravého človeka približne do 35. roku života v rovnováhe. To 

znamená, že rovnaké množstvo odbúranej kosti sa doplní novovytvorenou zdravou kosťou. Potom 

odbúravanie kosti prevýši novotvorbu a obsah kostného minerálu klesá. U žien je to za 10 rokov 

priemerne 10% a u mužov 3%. Kosť sa vekom teda prerieďuje - porotizuje (Wendlová, 1999).  

Riziko vzniku osteoporózy závisí od dosiahnutého vrcholu kostnej hmoty (PBM – peak bone mass) a od 

rýchlosti kostného úbytku. Na oba parametre pôsobí viacero faktorov. Rizikové faktory sa delia na:  

1. Neovplyvniteľné: 

• genetická predispozícia - vyššie riziko je u belochov a Ázijcov a u pacientov  

s pozitívnou rodinnou anamnézou osteoporotických fraktúr. Genetika sa významne podieľa na 

dosiahnutí maximálneho PBM (Spustová, 1998);  

• vek - rizikové obdobia sú najmä puberta, gravidita, dojčenie, menopauza u žien a vek 

nad 70 rokov u mužov; 

• pohlavie - významnejšie je postihnutie žien oproti mužom; 
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2. Ovplyvniteľné: 

• fyzická aktivita - pozitívne vplýva na kostnú denzitu. Imobilizácia môže viesť k strate až 

5% kostnej hmoty za 1 mesiac; 

• prívod vápnika v potrave;   

• fajčenie - má rušivý vplyv na protektívny účinok estrogénov, vplýva na skoršiu 

menopauzu, spôsobuje nechutenstvo, citlivosť k parathormónu (PTH) a acidózu pre 

toxický CO2;  

• nadmerný príjem alkoholu - malabsorpcia vápnika, hepatopatia, zvýšená sekrécia 

kortizolu; 

• liečivá - glukokortikoidy, antikonvulzíva, antikoagulanciá, kortikosteroidy; 

• choroby - hematologické, renálne, zápalové reumatické ochorenia, hypogonadizmus, 

diabetes mellitus, chronické ochorenia pečene a obličiek (Dzúrik et al., 1994, Vančová, 

2003); 

• poruchy - malabsorpcie, hepatálne, endokrinné (hyperparatyreóza, Cushingov syndróm, 

tyreotoxikóza) (Dzúrik et al., 1994, Beňo, 2001); 

Wendlová (1999) uvádza ako ďalšie rizikové faktory neskorší nástup menštruácie (14.-16. rok), ženy, 

ktoré nerodili, operačné odstránenie vaječníkov, štíhlu postavu, nízky prívod mlieka a mliečnych 

výrobkov, nedostatok vitamínu D v strave a vyhýbanie sa slnku, nevyváženú stravu s prevahou 

živočíšnych bielkovín a telesnú pasivitu. 

Základné formy a ciele prevencie osteporózy sú: 

• primárna - v čase rastu a modelovania kosti. Cieľom je maximalizovať množstvo kostnej  

hmoty. Prostriedky prevencie sú: dostatočný prísun vápnika, primeraná fyzická aktivita, 

účinná liečba porúch menštruačného cyklu. 

• sekundárna - u žien po menopauze. Cieľom je spomaliť stratu kostnej hmoty.  

Prostriedky: dostatočný prívod vápnika, primeraná fyzická aktivita, hormonálna substitučná 

liečba. 

• terciárna - u osôb s manifestnou osteoporózou. Cieľom je prevencia pádov, a tým aj  

eliminácia rizika zlomenín. Prostriedky: liečba senzorických a motorických porúch, 

obmedzenie podávania sedatív a hypotenzív (Masaryk, 2002).  

Osteoporóza (rednutie kostí) je choroba hromadného výskytu, postihuje ženy i mužov. Ženy sa dožívajú 

priemerne vyššieho veku ako muži a úbytok kostí začína u nich skôr a je rýchlejší ako u mužov. 

Osteoporóza je medicínsky problém, najmä u žien po menopauze, a postihuje každú štvrtú ženu. 

Incidencia začína stúpať po dosiahnutí päťdesiateho roku a dramatický vzostup sa zaznamenáva po 

sedemdesiatom roku (Döbressy, 1998). Cieľom štúdie bolo zistiť prevalenciu osteoporózy a osteopénie 

v náhodne vybratej skupine u ľudí na základe dobrovoľného záujmu o vyšetrenie.  

 

Metodika 

 V júni 2004 sme v rámci aktivít Dni zdravia vyšetrili 120 náhodne vybratých občanov mesta Nitra (107 

žien a 13 mužov), ktorí prejavili dobrovoľný záujem o vyšetrenie ultrazvukovým osteodenzitometrom 

Sahara Hologic. Vyšetrili sme minerálnu kostnú denzitu (BMD) v oblasti päty nedominantnej dolnej 
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končatiny a namerané hodnoty sme porovnávali so štatisticky automaticky vyhodnotenou hodnotou T-

skóre (porovnanie s priemernou BMD u mužov alebo žien 20-40 ročných) a Z-skóre (porovnanie 

s priemernou BMD u mužov alebo žien rovnakého veku, ako je vyšetrovaná osoba).  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO – World Health Organization) odporúča nasledujúce delenie 

podľa výsledkov T-skóre (Killinger, Payer, 1998): 

 

normálne hodnoty ± 1 SD, 

osteopénia -1 až -2,5 SD, 

osteoporóza bez fraktúr (preklinická) ≤ -2,5 SD, 

manifestujúca osteoporóza ≤ -2,5 SD s prítomnosťou jednej alebo viacerých fraktúr 

 

Charakteristika súboru 

Priemerný vek žien bol 51,3 ± 2,7 rokov, mužov 60,9 ± 17,2 rokov. V súbore žien a v súbore mužov bolo 7 

žien (6,5%) a 1 muž (7,7%) vo veku 14-30 rokov, 11 žien (10,3%) a žiaden muž vo veku 31-40 rokov, 33 

žien (30,8%) a 3 muži (23,1%) vo veku 41-50 rokov, 29 žien (27,1%) a 2 muži (15,4%) vo veku 51-60 

rokov, 19 žien (17,8%) a 4 muži (30,7%) vo veku 61-70 rokov a 8 žien (7,5%) a 3 muži (23,1%) vo veku 

71-92 rokov (Tabuľka 1).  

 

Tabuľka 1 Charakteristika súboru 

 

Pohlavie 

 
Vek 

 
Počet (n) 

 
% podiel 

 

Vek (priemer ±±±± SD) 

14 – 30 7 6,5 5,8 23,1 ± 5,1 

31 – 40 11 10,3 9,9 36,1 ± 3,3 

41 – 50 33 30,8 27,3 46,0 ± 3,5 

51 – 60 29 27,1 23,9 55,9 ± 3,0 

61 – 70 19 17,8 15,7 63,6 ± 2,3 

Ženy (Ž) 

71 – 80 8 7,5 6,6 72,6 ± 1,2 

Ž-spolu 14 - 74 107 100,0 89,2 51,3 ±±±± 2,7 

14 – 30 1 7,7 0,8 

31 – 40 0 0 0 

41 – 50 3 23,1 2,5 

51 – 60 2 15,4 1,7 

61 – 70 4 30,7 3,3 

Muži (M) 

71 – 80 3 23,1 2,5 

M-spolu 25 – 92 13 100,0 10,8 

 

 

 
 

 

 

60,9 ±±±± 17,2 

Ž + M spolu 14 – 92 120 - 100,0  
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Výsledky a diskusia 

V sledovaných súboroch bolo 8 žien (7,5%) a 1 muž (7,6%) s osteoporózou (T-skóre -2,5 a menej), 59 

žien (55,1%) a 6 mužov (46,2%) s osteopéniou (T-skóre -2,4 až -1) a 40 žien (37,4%) a 6 mužov (46,2%) 

s normálnym nálezom kostnej denzity (T-skóre viac ako -1, Tabuľka 3). Vzhľadom na väčší súbor žien 

sme hodnoty T-skóre len u žien vzťahovali na dosiahnutý vek. 

Podľa vekovej štruktúry bolo najviac žien s osteoporózou vo veku 61-70 rokov (4 ženy, 3,8%), 

s osteopéniou (16 žien, 14,9%) i s normálnym nálezom (17 žien, 15,9%) vo veku 41-50 rokov.  

 

K rizikovým faktorom osteoporózy patrí: 

• pohlavie – ženy majú OP 3-krát častejšie ako muži;  

• vek – so zvyšujúcim sa vekom mizne kostná hmota rýchlejšie, u žien po 45.-50. roku;  

• genetické vplyvy – biela rasa, nízka hmotnosť (Kocián, 1995). 

Vrcholová hodnota kostnej masy sa dosahuje vo veku 25 až 30 rokov, pričom najrýchlejšie pribúda 

kostná hmota počas puberty. Počas života ženy strácajú približne 50% kostnej denzity v chrbtici a 30% 

vo femure, zatiaľ čo muži strácajú len 2/3 tohto množstva (Kohlheimer, 2000). Ženy nad 50 rokov majú 

riziko vzniku zlomeniny osteoporotickej genézy až 40% (Bitter et al., 2003). 

Priemerná hodnota T-skóre bola v súbore žien -1,0 ± 1,0, mužov -0,6 ± 1,6. Priemerná hodnota Z-skóre 

bola v súbore žien 0 ± 1,3, mužov 1,0 ± 1,9.  

V skupine žien sa potvrdil vplyv vyššieho veku ako rizikový faktor vzniku a rozvoja osteoporózy, keďže 

najviac žien (3,8%) s osteoporózou bolo vo veku 61-70 rokov; s osteopéniou (14,9%) i s normálnym 

nálezom (15,9%) vo veku 41-50 rokov. Ženy vo veku 71-80 rokov mali najnižšiu priemernú hodnotu T-

skóre –1,9 ± 0,7 (Tabuľka 2). 

 

Tabuľka 2 Výsledky kostnej denzity 

Pohlavie Vek Vek 
priemer 

T-skóre 
priemer 

Z-skóre 
priemer 

14 – 30 23,1 ± 5,1 -1,0 ± 1,5 -0,1 ± 2,1 

31 – 40 36,1 ± 3,3 -1,2 ± 0,6 -0,5 ± 1,1 

41 – 50 46,0 ± 3,5 -0,5 ± 1,1 0,2 ± 1,4 

51 – 60 55,9 ± 3,0 -1,0 ± 0,8 0,2 ± 1,0 

61 – 70 63,6 ± 2,3 -1,4 ± 1,0 -0,1 ± 1,3 

Ženy 

71 – 80 72,6 ± 1,2 -1,9 ± 0,7 -0,3 ± 0,9 

Ženy-spolu 14 - 74 51,3 ±±±± 2,7 -1,0 ±±±± 1,0 0,0 ±±±± 1,3 

Muži-spolu 25 – 92 60,9 ±±±± 17,2 -0,6 ±±±± 1,6 1,0 ±±±± 1,9 
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Tabuľka 3 T-skóre  

T-skóre 

-2,5 

a menej 

-2,4 až  

-2 

-1,9 až  

-1,5 

-1,4 až  

-1 

-1 až 1 viac 

ako 1 

pohlavie Vek  

osteoporóza osteopénia normálny nález 

14 – 30 1 2 1 2 1 0 

31 – 40 0 1 1 7 2 0 

41 – 50 0 3 3 10 13 4 

51 – 60 0 2 8 5 12 2 

61 – 70 4 3 3 3 6 0 

Ženy (Ž) 

71 – 80 3 1 2 2 0 0 

8 12 18 29 34 6 Ž-spolu 14 - 74 

8 59 40 

1 1 3 2 4 2 M-spolu 25 – 92  

1 6 6 

Ž+M spolu 14 – 92  9 13 21 31 38 8 

Ž+M spolu  

v % 

14 – 92  7,5 10,8 17,5 25,8 31,7 6,7 

 

Záver 

V práci zameranej na výskyt osteoporózy sme získali nasledovné výsledky: osteopénia sa vyskytovala 

u 65 vyšetrených osôb (54,2%) - 59 žien (55,1%) a 6 mužov (46,2%) a osteoporóza u 9 osôb (7,5%) - 8 

žien (7,5%) a 1 muž (7,6%). Potvrdil sa vyšší vek ako rizikový faktor vzniku a vývoja osteoporózy, najmä 

v skupine žien s nižšou denzitou kostí (s diagnostikovanou osteoporózou). 

So zvyšujúcou sa priemernou očakávanou dĺžkou života a s aktuálnym životným štýlom v dôsledku 

civilizačných zmien a zmenenými stravovacími zvyklosťami sa osteoporóza stáva stále vážnejším socio-

ekonomických problémom, v ktorej prevencii zohráva významnú úlohu racionálna výživa a zdravý životný 

štýl. Výchova k správnej výžive a životnému štýlu má v prevencii osteoporózy svoje opodstatnenie 

v každom veku, aj u žien vo vyššom veku s osteoporózou, a môže významnou mierou prispieť 

k zlepšeniu stavu skeletu a k prevencii fraktúr v dôsledku osteoporózy. 
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Úvod 

Ergonómia je mladá vedecká disciplína o zákonitostiach ľudskej práce. Vznikla aplikáciou tradičných 

vedeckých disciplín, najmä fyziológie, hygieny, psychológie, technických, ako aj ďalších vied 

zaoberajúcich sa človekom a jeho pracovnou činnosťou. 

Z toho dôvodu ju možno považovať  za aplikovanú vednú disciplínu (Klacko, 1996). 

V roku 2000 Medzinárodná ergonomická spoločnosť (IEA) navrhla nasledujúcu definíciu ergonómie a jej 

základné oblasti uplatnenia: „Ergonómia  je vedecká disciplína založená na porozumení interakcií 

človeka a ďalších  zložiek  systému. Aplikáciou vhodných metód, teórie a empirických údajov zlepšuje 

ľudské zdravie, pohodu a výkonnosť “ (Gilbertová, 2002). 

Hlavným cieľom ergonómie je pomáhať zvyšovať efektívnosť ľudskej práce, spoľahlivosť človeka a 

prevenciu v oblasti pracovných rizík. 

 

Metodika 

Prieskum uskutočnený v októbri 2003 u 193 sestier - z rôznych typov oddelení fakultných nemocníc 

a ADOS v Košiciach, bol orientovaný na fyzickú záťaž sestier a využívanie ergonomických poznatkov v 

praxi. Vo vybranej vzorke boli zastúpené sestry pracujúce v agentúrach domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti, odborných ambulanciách, ambulanciách všeobecného lekára a sestry  z 21 typov oddelení 

 nemocníc. Vzorku tvorili sestry s ukončeným úplným stredoškolským odborným vzdelaním, 

s pomaturitným špecializačným štúdiom, s vyšším odborným vzdelaním a s vysokoškolským vzdelaním. 

Použitá bola dotazníková metóda. 

 

Výsledky 

Tabuľka 1 uvádza rozdelenie respondentov podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania. 45% respondentov 

ukončilo strednú zdravotnícku školu a 20% respondentov absolvovalo pomaturitné špecializačné štúdium, 

25% vyššie odborné vzdelanie a 10% vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo (Graf 1). Pre 

potreby analýzy výsledkov a overovania hypotéz, sme sa rozhodli skupiny respondentov s pomaturitným  

špecializačným  štúdiom, s vyšším  odborným  vzdelaním a s vysokoškolským vzdelaním zlúčiť do jednej 

skupiny. Percentuálne zastúpenie týchto skupín predstavuje 55%. 
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Tabuľka 1 Prehľad najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

Vzdelanie n % 

SZŠ 88 45 

PŠŠ 38 20 

VOV 48 25 

Bc., Mgr. 19 10 

 

 

Graf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našom prieskume sme si stanovili dve hypotézy.  

H 1 – Sestry s pomaturitným špecializačným štúdiom, vyšším odborným vzdelaním a s vysokoškolským 

vzdelaním poznajú správne ergonomické zásady manipulácie s pacientom viac ako sestry s úplným 

stredoškolským odborným vzdelaním. 

Platnosť hypotézy sme overovali Chí-kvadrát testom. Výsledok testu bol 3,67. Tento výsledok 

nepotvrdzuje našu hypotézu v zmysle štatistickej významnosti. P-value (hladina významnosti) je 0,1597 

čiže p > 0,05 (Graf 2). 

 

Graf 2  Vedomosti sestier o správnych ergonomických zásadách manipulácie s pacientom 

- podľa vzdelania 
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Čas na nácvik správnych spôsobov manipulácie s pacientom 
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H 2 -  Sestry s pomaturitným špecializačným štúdiom, vyšším odborným vzdelaním a s vysokoškolským 

vzdelaním využívajú správne ergonomické zásady manipulácie s pacientom viac ako sestry  s úplným 

stredoškolským odborným vzdelaním. 

Platnosť hypotézy sme overovali Chí-kvadrát testom. Výsledok testu bol 2,58. Tento výsledok 

nepotvrdzuje našu hypotézu v zmysle štatistickej významnosti. P-value (hladina významnosti) je 0,2746 

čiže p > 0,05 (Graf 3). 

 

Graf 3  Využívanie zásad manipulácie s pacientom v praxi podľa  vzdelania 

                       

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 znázorňuje odpovede respondentov na otázku, či bol venovaný dostatočný čas na nácvik 

správnych spôsobov manipulácie s imobilnými pacientmi, počas prípravy na výkon profesie  sestry. 

39% respondentov hodnotí, že pri príprave na povolanie sestry, bol na správny spôsob manipulácie 

s pacientom nedostatočne venovaný čas, 34% sestier sa vyjadrilo, že táto príprava na pregraduálnom 

stupni síce bola dostatočná, ale nie podľa požiadaviek praxe a 12% uviedlo, že príprava bola dostatočná. 

 

Graf 4 
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Záver 

Sestry sa pri svojej práci denne stretávajú s rozličnými druhmi fyzikálnych, emocionálnych a psycho-

sociálnych stresorov (Galková, 2002). Rôzne štúdie u nás aj v zahraničí poukazujú na problematiku 

zaťaženosti sestier. Často sa neprimeraná záťaž pri výkone povolania sestier odráža na ich zdravotnom 

stave. Dostatočné vedomosti z oblasti ergonómie, ich aplikácia a využívanie v praxi vedú k menšej 

námahe organizmu. Uplatňovanie ergonomických zásad možno chápať ako prevenciu vzniku poškodenia 

zdravia pacientov aj zdravotníckeho personálu. Výsledky nášho  prieskumu poukazujú na potrebu 

zaradenia problematiky ergonómie v zdravotníctve do systému pregraduálneho a postgraduálneho 

vzdelávania sestier. 
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NEROVNOSTI V ZDRAVÍ - ZDRAVIE RÓMSKEJ POPULÁCIE  
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Úvod 

Reprodukčné zdravie je veľmi široký pojem a je definované ako stav fyzickej, psychickej, mentálnej 

a sociálnej pohody  a nie iba neprítomnosť ochorenia vo všetkých oblastiach súvisiacich s reprodukčným 

systémom, jeho funkciami a fyziológiou (WHO, 2004). Definícia reprodukčného  zdravia je adaptovaná na 

socio-kultúrne faktory, rodové odlišnosti s dôrazom na ochranu ľudských a reprodukčných práv. 

Reprodukčné zdravie má dva obrovské významové kontexty: je základom tak pre život indivíduí, dvojíc 

a rodín ako aj základom pre sociálny a ekonomický rozvoj celej komunity, národa respektíve spoločnosti.  

OSN vytvorila tzv. štruktúru základných problémov existencie ľudskej spoločnosti a vytvorila systém 

definícií tzv. „Milenium Development Goals“ t.j.  ciele rozvoja  v ďalšom miléniu. Takmer všetky ciele sa 

týkajú reprodukčného zdravia priamo:  

• znížiť  v rokoch 1990 – 2015 maternálnu úmrtnosť o ¾ 

• znížiť počet úmrtí detí do 5 rokov o dve tretiny 

• zastaviť šíriacu sa epidémiu infekčných ochorení, menovite AIDS 

Ďalšie rozvojové ciele nepriamo súvisia s reprodukčným zdravím:  

• eradikovať extrémnu chudobu a hlad  

• dosiahnuť základné vzdelanie 

• podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami 

• dosiahnuť  environmentálnu udržateľnosť.  

Reprodukčné ukazovatele patria medzi základné indikátory zdravia, z ktorých najznámejším je 

dojčenecká úmrtnosť. Indikátory zdravia sa odvíjajú nielen od environmentálnych faktorov, ale dnes 

v čase narastajúcich sociálnych rozdielov aj od socio-ekonomickej charakteristiky rodiny a spoločnosti 

(Koupilová, et al., 2001) Aj  ostatné parametre ako sú  komplikácie pôrodu, gestačný vek, intrauterinná 

retardácia plodu poukazujú na celkový zdravotný stav populácie a úroveň zdravotníckej starostlivosti. 

Rómska minorita, problémy menšín a ľudských práv sa s obľubou skloňujú v súvislosti so vstupom krajín 

východného bloku do európskych štruktúr. Riešenie problematiky Rómov je v súčasnosti veľmi dôležité. 

Dôkazom sú časté exody rómskych skupín do prosperujúcich krajín a nemenej dôležitá demografická 

prognóza (Ginter, et al., 1998, Ginter, et al., 1995, Kačala, et al., 2001).     

Údaje o zdraví rómskej populácie sú limitované a naznačujú zhoršenú kvalitu zdravia v minoritných 

rómskych komunitách a zároveň volajú po nutnej  potrebe túto skupinu cielene sledovať (Ginter et al., 

1998, Ginter et al. 1995, Koupilová, 2001). V rómskej komunite je vyšší výskyt infekčných ochorení, je 

nižšia preočkovanosť, ale chýbajú cielené štúdie, ktoré by túto skutočnosť presne objasnili. Rómska 

populácia  sa ako odlišné etnikum samozrejme odlišuje svojimi typickými biologickými  a imunologickými 

parametrami od populácie ostatnej (Bernasovská et al., 1975, 1977, Bernasovský, 1981, Bernasovský et 

al.,1999). 
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Spoločným znakom rómskej populácie je odlišný spôsob životného štýlu, vnútorná kohezivita, nízky 

stupeň vzdelania a zamestnanosti, zlé zdravotné uvedomenie, veľmi vysoká prevalencia fajčenia, 

alkoholizmu  a nezdravé  stravovacie návyky (Bernasovský et al., 1981, 1999, Ferák et al., 1995).  

 
Materiál a metodika 

Prierezová štúdia z roku 2002  zahŕňala  234 matiek, 61 rómskych a 173 ostatných. Ako základné 

reprodukčné parametre boli z gynekologických pôrodopisov vybrané  údaje o rodičke, vrátane veku, 

parity, spontánnych a umelých potratov,  gestačného veku, priebehu tehotenstva  a pôrodu. 

Zo zdravotných záznamov novorodencov boli zisťované základné údaje pôrodnej hmotnosti a dĺžky 

novorodenca, obvody hlavy a hrudníka a Apgarovej skóre. Z cielenej osobnej anamnézy a zo 

zdravotných záznamov  boli zisťované zamestnanosť, vzdelanie, rodinný stav, fajčenie a kofeinizmus u 

matiek. 

Štatistika a  výsledky boli spracované v programoch STATA, EXCELL a Epi-Info 2000.  Štatisticky 

významné rozdiely boli hodnotené ako OR - odds ratio adjustované na možné konfoundery v štúdii. 

Výsledky boli spracované na základe prierezovej štúdie zdravotného stavu detskej populácie v rámci 

grantu  VEGA MŠ č. 1/9310/02.  

 

Výsledky a diskusia 

Mnohé staršie aj novšie literárne údaje uvádzajú  zhoršené reprodukčné ukazovatele Rómov  v porovnaní 

s nerómskou  populáciou. V rokoch 1996-1997 sledoval Šereš (1998) v okrese Rožňava novorodeneckú 

úmrtnosť medzi Rómmi. Jeho údaje poukazujú na  1,5-2 násobne vyššiu novorodeneckú úmrtnosť  

rómskych novorodencov. 

 

Tabuľka 1 Hodnotenie rizikových faktorov 

Vek matky <  18 

Nízka pôrodná hmotnosť <  2500 g 

Nízka pôrodná dĺžka <  48  cm 

Rodinný stav vydatá  vs. slobodná/bez partnera 

Apgarovej skóre /5/10 min. <  9 

Spontánne pôrody vs.Komplikované (napr. cisársky rez  resp. KP) 

Primipara vs. Multipara (druhý resp. ďalší pôrod) 

Nízky gestačný vek ≤ 38 týždňov 

Váhový prírastok matky > 15  kg 

Interupcie ≥ 1 

Spontánne potraty ≥ 1 

Obvod hrudníka ≤  30  cm 

Obvod hlavy ≤  32  cm 
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V tabuľke 1 sú uvedené základné rizikové faktory, ktoré boli v štúdii hodnotené. Ako rizikový bol určený 

vek menej ako 18 rokov. Ostatné rozdiely parametrov v norme a pod normou sú uvedené v tabuľke a 

spĺňajú základné medzinárodné kritériá, napr. nízka pôrodná hmotnosť je nižšia ako 2500 g.   

Bazálne rozdiely v sociálnych faktoroch  medzi rómskymi a nerómskymi rodičkami (Tabuľka 2, Obrázok 

1) poukazujú na najvyššie rozdiely vo vzdelaní  a nezamestnanosti. V rómskej populácii rodičiek je 

štatisticky významne vyššia prevalencia fajčenia,  rizikovejší mladý  vek rodičiek a tiež aj rodinný stav bez 

partnera, ktorý sa pokladá za rizikový faktor v hodnotení reprodukčných ukazovateľov. Kofeinizmus 

vykazujú vo zvýšenej miere nerómske rodičky, alkohol a jeho používanie neuvádzame pre 

nerelevantnosť vstupných  údajov, kde žiada z rodičiek príjem alkoholu nepriznala. 

 

Tabuľka 2  Ods Ratio základných sociálnych faktorov pre Rómske matky  

 
Rizikový faktor 

 
OR Ratio 

 
Risk Ratio 

 
Risk Differ. 

(%) 

 
Štat. význ. 

p 

 
Chi-square 

Nezamestnanosť 18,43 2,14 49,83 
 

0,0000 *** 
 

45,35 

Základné vzdelanie 120,50 11,28 83,66 
 

0,0000 *** 
 

149,32 

Rodinný stav bez partnera  7,44 3,35 44,85 
 

0,0000 *** 
 

42,42 

Fajčenie 11,65 7,56 34,14 
 

0,0000 *** 
 

43,21 

Kofeinizmus 0,50 0,57 - 10,01 
 

0,09 n.s. 
 

2,76 

Vek matky < 18 rokov  8,99 7,37 18,47 
 

0,0000 *** 
 

21,46 

 

Obrázok 1 Frekvencia sociálnych rizikových faktorov 
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Reprodukčné parametre (Tabuľka 3,  Obrázok 2) poukazujú na vyššie riziko  rómskych rodičiek, hlavne v 

parametroch predčasného pôrodu, gestačného veku a spontánnych potratov.  OR adjustované  na vek 

matky, zamestnanosť, vzdelanie, rodinný stav a fajčenie sú síce veľmi vysoké, ale štatisticky 

nevýznamné, čo poukazuje na nízky vplyv samotného etnika  a vysoký vplyv sociálnych faktorov. Na 

štatistickej nevýznamnosti sa podieľa aj malá vzorka súboru.  

 

Tabuľka 3 Adjustované Ods Ratio reprodukčných parametrov pre Rómske rodičky 

(adjustované pre vek matky, zamestnanosť, vzdelanie, rodinný stav, fajčenie) 

 
Rizikový faktor 

 
Crude OR  

 
Adj. OR 

 
Crude RR 

 
Adj. RR. 

 
Štat. význ. 

p 

 
Chi-

square 

Predčasný pôrod 8,04 15,88 7,44 15,88 0,56 n.s. 0,34 

Spontánny pôrod 2,20 1,55 1,15 1,12 0,89 n.s. 0,02 

Hmotnostný 
prírastok matky  0,40 1,01 0,50 1,01 0,72n.s. 0,13 

Gestačný vek 1,91 5,98 1,74 
 4,47 0,42 n.s. 0,65 

 
Interupcia 
 

0,71 0,51 0,74 0,57 0,19 n.s. 1,70 

 
Spontánne potraty  
 

2,50 0,73 2,20 0,78 0,38 n.s 0,77 

Primipara 0,68 0,90 0,80 
 0,93 0,62 n.s. 0,25 

 

Obrázok 2 Frekvencia rizikových reprodukčných parametrov 
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Rizikové faktory rómskych novorodencov (Bernasovská et al., 1975, 1997) popisovali literárne údaje v 

minulosti. Údaje o vyššom výskyte  nízkej pôrodnej hmotnosti, ktorá klesá u nerómskej populácie ale u 

Rómov zostáva stále vysoká sú uvádzané v štúdii z okresu Rožňava (Šereš, 1998). Predchádzajúce 

štúdie autorov, ktoré sa zaoberali prenatálnymi faktormi poukazujú na fajčenie ako závažný sociálny 

faktor vplývajúci  na priebeh tehotenstva a novorodenecké parametre. U  fajčiarok je hmotnosť aj dĺžka 

detí všeobecne nižšia. Rizikové faktory rómskych novorodencov (Tabuľka  4,  Obrázok  3) poukazujú na 

nižšiu pôrodnú hmotnosť a nižšiu pôrodnú dĺžku, tiež obvody hlavy a hrudníka sú u rómskych 

novorodencov nižšie. Štatisticky významným je OR pre novorodeneckú hmotnosť adjustované na 

pohlavie, vek matky, zamestnanosť, vzdelanie, rodinný stav fajčenie  (adj. OR=3,03 p<0,05). 

 

Tabuľka 4 Adjustované Ods Ratio rizikových  faktorov pre Rómskych novorodencov 

(adjustované na pohlavie,  vek matky, zamestnanosť, vzdelanie, rodinný stav, fajčenie) 

 
Rizikový faktor 

 
Crude OR  

 
Adj. OR 

 
Crude RR 

 
Adj. RR. 

 
Štat. vyzn. p 

 
Chi - 

square 
 
Nízka pôrodná 
hmotnosť 
 

2,68 3,03 2,38 2,57 0,035 * 4,24 

 
Nízka pôrodná  
Dĺžka 
 

2,57 4,70 2,17 3,83 0,28  n.s. 1,12 

Apgarovej skóre 1,14 0,55 1,13 0,54 0,36  n.s. 0,82 

 
Apgarovej skóre 5 
min. 
 

1,02 0,58 1,02 0,59 0,72  n.s. 0,11 

 
Apgarovej skóre  
10 min. 
 

0,99 0,59 1,05 0,65 0,95  n.s. 0,07 

Obvod hrudníka 1,66 1,34 1,53 1,28  
0,87  n.s. 0,02 

Obvod hlavy 3,46 
 

1,96 
 

2,39 1,58 
 

0,75 n.s. 
 

0,10 
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Obrázok 3 Frekvencia novorodeneckých rizikových faktorov   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Sledovanie takého faktoru  akým je výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti pod 2500g patrí medzi základné 

ukazovatele zdravotného stavu. Ďalším sociálnym faktorom, ktorý ovplyvňuje rast a vývoj a zdravotný 

stav  jedinca je vzdelanie. Vzdelanostná úroveň má signifikantný vplyv na strednú  dĺžku obyvateľov SR 

(Ginter et al., 1995).  Na zmenách reprodukčných ukazovateľov sa podieľajú ďalšie faktory ako napr.   

etnické odlišnosti, sociálna neistota a chudoba, ale aj také faktory ako je vek novorodičky. V porovnaní s 

ostatnou populáciou  rómske dievčatá začínajú skôr sexuálny život, rodia oveľa v mladšom ale aj  vo 

vyššom veku a samozrejme rodia častejšie (Mocová, 1990).  Slovenskí  Rómovia sú podľa štúdie Feráka 

a kol. (1987)  populácia s najvyšším koeficientom inbrídingu v Európe, čo zvyšuje pravdepodobnosť 

recesívne dedičných ochorení (Ferák et al., 1987).   

 
Záver 

Výsledky štúdie jasne poukazujú na nutnosť špeciálneho sledovania zdravotných indikátorov u rómskeho 

etnika.  Riešenie rómskej problematiky je globálne a nebude jednoduchou  záležitosťou. Vyžiada si 

zapojenie  všetkých sfér našej spoločnosti a najmä samotných Rómov a ich organizácií. Bude nutné 

pritom rešpektovať osobitosť rómskej menšiny, ich odlišný historický pôvod, mentalitu, kultúru. Rómske 

etnikum   a jeho populačné zastúpenie neustále narastá.  Riešenie problematiky tejto skupiny je dôležité 

aj pre zlepšenie našich pozícií pre vstup do európskych štruktúr.  Štúdia je súčasťou výskumného grantu 

MŠ SR VEGA1/9310/02 a predpokladá obohatenie ďalšie pokračovanie a rozširovanie súboru. 
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Úvod 

Pubescencia je obdobím prenikavých zmien odzrkadľujúcich sa nielen vo vývoji osobnosti, ale aj 

v správaní sa človeka v rodinnom a školskom prostredí. Niektorí psychológovia označujú toto obdobie 

ako „druhú fázu vzdoru” (Čáp, Mareš, 2001). Dynamika zmien prebiehajúcich v tomto období sa stáva 

predmetom skúmania psychológov, pedagógov i ostatných na človeka orientovaných vedných disciplín.  

V máji a júni roku 2003 bol zrealizovaný projekt pod názvom „Subjektívna pohoda, sebaúcta a zvláštnosti 

interpersonálneho a rizikového správania pubescentov“. Jeho cieľom bolo zmapovať niektoré aspekty 

duševného zdravia a správania sa pubescentov v Košiciach. Výskumu sa zúčastnilo 15 základných škôl 

a 3 osemročné gymnáziá v Košiciach. Vzorku tvorilo 1 023 respondentov, z toho 47,6% chlapcov 

a 52,4% dievčat. Priemerný vek bol 14,95 roka. Výskum bol realizovaný dotazníkovou formou priamo 

v triedach jednotlivých škôl počas 1 vyučovacej hodiny. 

 

Metodika 

Za účelom jeho realizácie bola pripravená batéria skladajúca sa z nasledujúcich dotazníkov: 

• Psychická pohoda respondentov bola hodnotená prostredníctvom skrátenej 12-položkovej verzie 

dotazníka The General Health Questionnaire – GHQ-12 (McDowell, Newell, 1996). Dotazník je 

orientovaný na tie aspekty duševného zdravia, ktoré súvisia s prežívaním napätia, ťažkosťami a 

starosťami, poruchami spánku. 

• Svoj vlastný pohľad na seba a vzťah k sebe samému vyjadrovali respondenti prostredníctvom 

The Rosenberg Self-esteem Scale - RSE (Rosenberg,1965). 

• Z inventára duševného zdravia a s ním súvisiacej kvality života The Rand Mental Health 

Inventory - RAND-36 (Rand Corporation and Ware, 1979) bolo použitých 6 otázok orientovaných 

na frekvenciu prežívania pocitov osamelosti, nervozity, pokoja, skľúčenosti, smútku.  

• Metodikou The Scale for Interpersonal Behaviour - SIB (Arrindell, De Groot and Walburg, 1984; 

Arrindell, Sanderman and Ranchor, 1990) boli merané sociálne spôsobilosti. 47 položiek 

metodiky je rozdelených do 4 subškál na: situácie, v ktorých je potrebné prejaviť negatívne 

emócie, situácie, ktoré vyjadrujú isté osobné obmedzenia, situácie, v ktorých musia respondenti 

prejaviť asertívny prístup, situácie, v ktorých je potrebné prejaviť pozitívne emócie (Bijstra, 1994). 

• Zo skrátenej slovenskej verzie holandského dotazníka The Questionnaire About Perceived 

Health - VOEG (Jansen, Sikkel, 1994; Geckova et al., 2001) boli do nášho výskumu zaradené 

niektoré subjektívne zdravotné ťažkosti, ako pocity nafúknutia alebo tlaku v oblasti žalúdka,  
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problémy s dychom, časté zadychčanie, bolesti v oblasti srdca alebo v hrudníku, bolesti kostí 

alebo svalov, pocity únavy, malátnosti, bolesti hlavy, bolesti chrbta, pokazený žalúdok, pocity 

tŕpnutia končatín, točenia sa hlavy, pocity závrate. 

• Otázky, ktoré hodnotili so zdravím súvisiace správanie, hygienické návyky a rizikové správanie 

boli vybraté z HBSC štúdie z roku 1997/1998. Boli to otázky: Koľko hodín denne zvyčajne 

pozeráš televíziu počas týždňa/ cez víkend? Koľko hodín denne hráš počítačové hry a „četuješ“? 

Ako často športuješ? Ako často sa sprchuješ? Ako často si umývaš zuby? Ako často fajčíš? 

Koľko cigariet denne vyfajčíš? 

• Vzťah respondentov ku škole bol zisťovaný pomocou The School Connectedness Score - SCS 

(Bony, 2000). Respondenti reagovali (od „úplne súhlasím“ po „úplne nesúhlasím“) na vyjadrenia: 

1. ľudia na škole sú mi blízki, 2. cítim sa byť súčasťou tejto školy, 3. som šťastný, že som na tejto 

škole, 4. učitelia zaobchádzajú so žiakmi férovo a 5. cítim sa na škole bezpečne. Na otázky „Ako 

často si bol šikanovaný?“ a „Ako často si sa zúčastnil šikanovania v priebehu tohto školského 

roka?“ odpovedali výberom z  možností – „nebol som šikanovaný na škole / nezúčastnil som sa 

šikanovania“, „raz alebo dvakrát“, „občas / raz týždenne“, „niekoľkokrát za týždeň“. Tieto otázky 

boli vybrané z HBSC štúdie 1997/1998. 

 

Výsledky 

Vo frekvencii pozerania televízie v priebehu týždňa, ako aj počas víkendu a vo frekvencii fajčenia neboli 

zistené štatisticky významné medzirodové rozdiely (Tabuľka 1, 2 a 3). 

 

Tabuľka 1 Frekvencia pozerania televízie v priebehu týždňa (%) 

 chlapci dievčatá 

1 hodina 21,6 23,8 

2 až 3 hodiny 45,2 41,6 

4 hodiny a viac 33,3 34,6 

 

 

Tabuľka 2 Frekvencia pozerania televízie počas víkendu (%) 

 chlapci dievčatá 

1 až 3 hodiny 55,9 59,3 

4 hodiny a viac 44,1 40,7 

 

 

Tabuľka 3 Frekvencia fajčenia (%) 

 chlapci dievčatá 

nefajčiari 68,9 71,4 

< 1x za týždeň 11,5 13,8 

denne 19,5 14,8 
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Štatisticky významné rozdiely (p<0.001) boli zistené vo frekvencii hrania sa na počítači a „četovania“. Ako 

ukazuje graf 1, 17% chlapcov, ale až 41% dievčat sa nehrá na počítači a ani „nečetuje“. Menej ako 1 

hodinu času venuje počítačom takmer 25% chlapcov, ale až 40% dievčat. Dve až 4 hodiny a viac venuje 

tejto aktivite okolo 58% chlapcov, ale len 19% dievčat. 

 

Graf 1  Frekvencia hrania sa na počítači a „četovania“ – medzirodové rozdiely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatisticky významné medzirodové rozdiely (p<0.001) možno sledovať aj v oblasti športovej aktivity. Ako 

ukazuje graf 2 nešportuje 7% chlapcov a  24% dievčat. Menej ako raz týždenne športuje  39% chlapcov  

a 27% dievčat. Denne športuje 35% chlapcov, ale len 15% dievčat. 

 

Graf 2 Frekvencia športovej aktivity – medzirodové rozdiely 
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Záver 

Výsledky preliminárnych analýz potvrdili medzirodové rozdiely vo vybraných spôsoboch trávenia voľného 

času, a to vo frekvencii hrania sa na počítači a četovania a vo frekvencii aktívneho športovania. V oboch 

prípadoch sa daným aktivitám venujú štatisticky významne viac chlapci ako dievčatá. Ako potvrdzujú 

predchádzajúce štúdie, pravidelná fyzická aktivita má významný vplyv na duševné zdravie, pričom 

pozitívne ovplyvňuje úroveň psychickej pohody, sebaúcty i sebavedomia (King et al, 1996, Steptoe et al, 

1996, Pastor et al, 2003, Kirkcaldy et al, 2002). 

Aj vzhľadom k vyššie uvedenému sa v ďalšej etape výskumu plánujeme venovať vzťahu medzi 

duševným zdravím a so zdravím súvisiaceho správania sa pubescentov. 
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Úvod 

Na Slovensku sa zvyšuje počet mladých ľudí, ktorí sa dostávajú do kontaktu s drogou, znižuje sa ich 

veková hranica a rozširuje sa „sortiment“ látok, ktoré po kratšom či dlhšom čase zneužívania vyvolávajú 

závislosť. V roku 1994 boli v Slovenskej republike nasledujúce počty evidovaných drogovo závislých: 892 

na heroíne a ostatných druhoch opiátových drog, 29 na látkach stimulujúcich centrálnu nervovú sústavu, 

89 na hypnotikách a sedatívach, 5 na halucinogénoch, 139 na prchavých látkach, 26 na canabise a 9 na 

ostatných psychoaktívnych látkach (údaje z dôvodovej správy Národného programu boja proti drogám).  

Dominujúcou drogou v liečebných zariadeniach je v posledných rokoch heroín. Kým napr. v USA je 

priemerný vek závislých na heroíne 23 rokov u nás v roku 1995 z počtu 1026 liečených závislých na 

heroíne bolo až 53% vo vekovej kategórii 15–19 rokov (Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky - 

ÚZIŠ). 

Prečo sa človek stáva závislým na omamnom jede?“  

Novotný (1996) uvádza faktory, ktoré napomáhajú negatívnej orientácii detí na drogu. 

Sú to: Problémy puberty: 

- neschopnosť potlačiť aktuálnu žiadostivosť, 

- neschopnosť riešiť svoje problémy, 

- nanútený životný štýl, 

- vynútená profesionalizácia, 

- rodičmi skreslené posudzovanie schopnosti dieťaťa. 

Individuálna motivácia k droge: 

- nevyjasnený zmysel života, 

- zvedavosť, túžba poznávať, 

- pátranie po absolútnych pravdách, 

- túžba po spravodlivosti a slobode. 

Sociálna orientácia k droge: 

- orientácia na vzory, 

- prijatie noriem správania náhradnej referenčnej skupiny, 

- neskúsenosť s drogami. 

Tieto údaje uvádzame preto, aby sme objasnili zámer nášho prieskumu.  

 

Metodika 

Prieskum sme realizovali na strednej odbornej škole v Košiciach. Dáta potrebné na vypracovanie 

prieskumu sme získali pomocou anonymného dotazníka. Dotazník bol neštandardizovaný a bol 

zostavený pre vlastné účely. Chceli sme zistiť úroveň vedomostí o návykových látkach, mieru skúseností  
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adolescenta s návykovými látkami a faktory, ktoré ovplyvnili kontaktovanie sa adolescenta s návykovými 

látkami. Na spracovanie údajov sme použili dostupné štatistické metódy a triedenie prvého stupňa. 

Výberový súbor tvorilo 108 respondentov, z ktorých bolo 21 chlapcov a 87 dievčat. Vek respondentov sa 

pohyboval od 15 do 18 rokov. 

          

Výsledky 

Z výsledkov k otázkam, ktorú z daných látok nepovažujú respondenti za návykovú sme zistili nasledujúce 

údaje. Kávu nepovažuje za návykovú 15,7% respondentov. Tabakové výrobky nepovažuje za návykové 

2,8% opýtaných, boli to chlapci, ktorí boli pravidelní fajčiari. Alkoholické nápoje nepovažuje za návykové 

1,9% opýtaných (všetko chlapci). Marihuanu a hašiš nepovažuje za návykové 20,4% respondentov. 

Prchavé látky nepovažuje za návykové 6,5% respondentov. Lieky ovplyvňujúce psychiku  nepovažuje za 

návykové 1,9% opýtaných. 

 

Tabuľka 1 Požívanie alkoholu (%) 

Frekvencia chlapci dievčatá spolu 
požívania n - 21 n - 87 n - 108 
vôbec 9,5 13,8 13
príležitostne 85,7 83,9 84,2
pravidelne 4,8 2,3 2,8

 

Graf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázke požívania alkoholických nápojov (Tabuľka 1, Graf 1) sa ukázalo, že len 13% zo všetkých 

opýtaných je abstinujúcich. Najväčšie percento príležitostných užívateľov bolo medzi študentmi 4. 

ročníka, paradoxne až v 96,7% to boli dievčatá, najväčšie percento pravidelných užívateľov alkoholu bolo 

medzi tretiakmi, znovu v 11,1% to boli dievčatá. 

 

Tabuľka 2 Požívanie kávy (%) 

Frekvencia chlapci dievčatá spolu 
požívania n - 21 n - 87 n - 108 
vôbec 33,3 20,7 23,1
príležitostne 52,4 69,9 65,8
pravidelne 14,3 10,3 11,1
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Graf  2 

 

Z prieskumných dát v otázke požívania čiernej kávy (Tabuľka 2, Graf 2) vyplynulo, že príležitostne 

a pravidelne užíva kávu 76,9% respondentov, z tých ktorí kávu pijú pravidelne 33,3% ju nepovažuje za 

návykovú. 

 

Tabuľka 3 Výskyt fajčenia (%)                            

Frekvencia chlapci dievčatá spolu 
požívania n - 21 n - 87 n - 108 
vôbec 9,5 52,9 44,4
fajčil(a) raz 19 14,9 15,8
príležitostne 19,1 23 22,2
pravidelne 52,4 9,2 17,6

 

Graf  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázke fajčenia (Tabuľka 3, Graf 3) sa ukázalo, že zo všetkých respondentov bolo v dobe prieskumu 

60,2% nefajčiacich, z týchto študentov už ale 15,8% fajčenie vyskúšalo. Za podnetný považujeme 

výsledok, že až 89,5% pravidelných fajčiarov si uvedomuje návykovosť tabakových výrobkov. 

Na otázku či už mali respondenti skúsenosť s inou návykovou látkou okrem kávy, alkoholu a tabaku 

28,6% chlapcov odpovedalo kladne, z dievčat to bolo 9,2%. Skúsenosť s drogami v jednotlivých 

ročníkoch vyjadruje Graf  4 a 5. 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 100

 

Graf  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  5 

 

Najčastejšie vyskytujúcou sa drogou bola marihuana, ktorú vyskúšalo 92,9% respondentov z tých 

respondentov, ktorí mali kontakt s drogou. V 50% prípadoch bola táto skúsenosť opakovaná a 42,9% ju 

vyskúšalo raz. Až 61,5% opýtaných, ktorí marihuanu fajčili ju nepovažuje za návykovú. Z ďalších drog 

respondenti „vyskúšali“ hašiš, kofeín i.v. a kombináciu liekov a alkoholu. 
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V prieskume nás zaujímalo, čo bolo motiváciou k tomu, že respondenti užili návykovú látku. Najväčšou 

motiváciou pre probandov pijúcich pravidelne alkohol bolo riešenie vnútorných problémov (100%). 

Pomerne širokú škálu motivácie sme zaznamenali vo fajčení. Na prvom mieste to bola zvedavosť (45%), 

potom to bola frajerina (40%) a do určitej miery motiváciou bolo aj napodobovanie kamarátov (11,7%). 

V motivácii požívania drog jednoznačne dominovala zvedavosť (85,7%), ďalej riešenie vnútorných 

problémov (21,4%) a 7,1% z respondentov uviedlo ako motiváciu pre požitie drogy nudu. Pri porovnávaní 

motivácie k požívaniu návykových látok medzi chlapcami a dievčatami sme zistili nasledovne. U chlapcov 

je na prvom mieste  zvedavosť, nasleduje riešenie vnútorných problémov, napodobovanie kamarátov 

a nuda. Dievčatá sa požívaním návykových látok snažia riešiť svoje vnútorné problémy, nasleduje 

zvedavosť, protest proti vonkajšiemu svetu,  frajerina a nuda. Je zaujímavé, že nuda ako dôvod motivácie 

na kontaktovanie sa s návykovými látkami u oboch pohlaví bola až na poslednom mieste.  

 

Graf  7 

 

 

 

Diskusia 

Výsledky prieskumu, ktoré prinášame sú len nepatrným prínosom do neobyčajne zložitej a širokej oblasti 

problémov drogovej závislosti.   

V súbore žiakov strednej odbornej školy sme sledovali požívanie alkoholických nápojov, kávy, výskytu 

fajčenia a skúsenosti s inými drogami. Novotný a Kolibáš (1997) uvádzajú, že muži viac konzumujú 

alkohol a tabak, zatiaľ čo ženy dávajú prednosť káve a benzodiazepínom. V našom súbore respondentov 

bolo 4,8% chlapcov, ktorí pravidelne požívali alkohol a 85,7% chlapcov ho užívalo príležitostne. Najväčšie 

percento (9) pravidelných užívateľov alkoholu bolo medzi žiakmi tretieho ročníka. Taktiež medzi 

pravidelnými fajčiarmi dominovali chlapci (52,4%). Naopak príležitostne fajčí vyššie percento dievčat 

(23%). Vo výskyte pravidelne fajčiacich dominujú žiaci druhého  ročníka. Ak máme porovnávať poznatky 

Novotného a Kolibáša v našom súbore respondentov nepatrne vyššie percento pravidelne pijúcich kávu 

bolo medzi chlapcami (14,3%), naopak v príležitostnom pití kávy viedli dievčatá (69,9%). 
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Ďalej nás zaujímalo, či mali respondenti skúsenosť s „drogou“. Dominujúcou drogou bola marihuana, 

azda aj preto, lebo je pre túto vekovú kategóriu finančne najdostupnejšia. S marihuanou je úzko spätý 

pojem „mäkké drogy“, čo často vedie mladých ľudí k názoru, že sa u nich nemôže vyvinúť závislosť. Aj 

z nášho prieskumu vyplýva, že až 61,5% respondentov, ktorí mali túto skúsenosť ju nepovažuje za 

návykovú. 

Pri zisťovaní motivácie k užitiu návykovej látky sa nám potvrdili poznatky, ktoré uvádza Novotný (1996), 

bolo to hlavne riešenie svojich vnútorných problémov s ktorými sa respondenti nevedeli vyrovnať 

a zvedavosť, ktorá ich viedla k užitiu takejto látky.   

V oblasti zneužívania drog sa situácia v posledných rokoch zhoršuje. Dôležitú úlohu v prevencii 

drogových závislostí majú aj sestry, hlavne v oblasti komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci 

úloh Národného programu boja proti drogám, ktoré sa týkajú rezortu zdravotníctva participujú na realizácii 

primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.  

 

Literatúra 

1. BERGERET, J. 1995. Toxikomanie a osobnost. Praha: Victoria publishing, 1995. 

2. Národný program boja proti drogám. Bratislava, 1996. 

3. NOVOTNÝ, I. 1996. Škola bez alkoholu, drog a cigariet. Bratislava: ÚZV, 1996. 

4. NOVOTNÝ, V., KOLIBÁŠ, E. 1997. Skúsenosti poslucháčov LF UK v Bratislave s psychoaktívnymi 

látkami. Protialkoholický obzor, 32,  1997, 5, s. 299-312. 

5. OROSOVÁ, O. 2003. Prevencia – pomoc – rovesníci alebo „Preventívne nie nepoškodí ...“.  Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2003. 

6. ROSIVAL, L., ROSIVALOVÁ, A. 1999. Zdravie pre všetkých v 21. storočí. Lekársky obzor, 48, 9-10, 

1999, s. 297-298. 

7. TOMAGOVÁ, M. 2002. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o duševne chorých. In: Hanzalíková, 

A. Úloha ošetrovateľstva v ochrane komunitného zdravia . Bratislava: Univerzita Komenského, 2002, 

s. 65-69. 

8. TURČEK, M. 1998. Požívanie návykových látok študentmi stredných škôl. Protialkoholický obzor, 33, 

1998, 5, s. 289-305. 

9. VIŠŇOVSKÝ, P., VALENTÍK, M. 1989. Človek v bludnom kruhu. Martin: Osveta, 1989. 

10. http://www.index.sk/dis/treat.htm - počty liečených drogovo-závislých na Slovensku podľa štatistík 

Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ), 10. 6. 2004. 

 

 

Kontaktná adresa: 

Libuša Tirpáková 

Ústav ošetrovateľstva, LF UPJŠ 

Trieda SNP 1 

040 11 Košice 

e-mail: tirpak@central.medic.upjs.sk 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 103

 

 

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE ŠTUDENTOV PRVÝCH ROČNÍKOV KOŠICKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL 

Salonna F.1, Račková M.2, Orosová O.1, Madarasová Gecková A.1, Jarčuška P.3 

 
1 Ústav humanitných vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 
2 Katedra spoločenských vied, Technická univerzita, Košice 
3 Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

 

 

Východiská 

Výcvikový program Prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov má na pôde 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach už niekoľkoročnú tradíciu (Orosová, 1999, 2002, Orosová, 

Salonna 2002, 2003). Program je akreditovaný ministerstvom školstva SR a u študenti javia o tento kurz 

mimoriadny záujem. Absolventi kurzu získavajú oprávnenie i spôsobilosti pracovať vo svojej budúcej 

školskej praxi, ako koordinátori protidrogovej výchovy.  

 Samotný výcvikový program je dlhodobý a dynamický proces. Pre zabezpečenie kvality a účinnosti 

programu je veľmi dôležité získať spätnú väzbu od účastníkov programu, poznať aktuálne trendy v 

rizikovom správaní mladých ľudí a zároveň je potrebné priebežne evaluovať efektivitu celého programu 

i jeho jednotlivých častí.  

V príspevku sú prezentované prvé výsledky širšej longitudinálnej štúdie realizovanej na vzorke košických 

vysokoškolákov. Na realizácii priebehu štúdie spolupracujú Prírodovedecká a Lekárska fakulta UPJŠ 

v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a FILIA, n.o. Jej hlavnými cieľmi je overenie účinnosti 

Výcvikového programu prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov a analýzu so zdravím 

súvisiaceho správania vysokoškolákov. Tento príspevok sa zameriava na fajčiarske návyky, konzumáciu 

alkoholu, rizikové sexuálne správanie a vedomosti študentov o najčastejších pohlavne prenosných 

chorobách. 

 

Vzorka a metódy 

Výskumnú vzorku tvorilo 649 respondentov (272 mužov), študentov prvých ročníkov Baníckej a Hutníckej 

fakulty TU v Košiciach a študentov Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.  Priemerný vek 

respondentov bol 20,5 roka. Dve percentá účastníkov sa považuje za homosexuálov, bisexuálov alebo za 

nezhodnutých. Zber dát prebehol v mesiacoch apríl až jún 2004, priamo na školách formou skupinovo 

administrovaných dotazníkov iba v prítomnosti zaškoleného pracovníka. Dáta boli spracované 

štatistickým programom SPSS. 

 

Výsledky 

 

Konzumácia alkoholu 

Tri a viac krát za posledný mesiac pilo alkohol 48% študentov a 22% študentiek, pričom až 15% 

študentov a 3% študentiek sa za posledný mesiac opilo. Študenti oboch pohlaví uviedli, že alkohol pijú 

najčastejšie v spoločnosti svojich priateľov (84%), a keď sa cítia spokojne a majú dobrú náladu (68%). 
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Graf 1. Pohlavný styk - rizikové okolnosti
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Fajčenie 

V sledovanej vzorke fajčí 34% študentov a 29% študentiek, pričom 16% respondentov vyfajčí viac ako 6 

cigariet denne. Najčastejšími príčinami začiatku fajčenia bola chuť vyskúšať niečo nové (48%), a to že 

väčšina ich rovesníkov fajčila (43%). 

 

Sexuálne rizikové správanie 

Prvý pohlavný styk má za sebou 60% študentov a 66% študentiek, pričom k nemu došlo najčastejšie 

medzi 16 a 18 rokom. Pri prvom pohlavnom styku použilo prezervatív 57% študentov. Pred prvým 

klasickým pohlavným stykom malo orálny pohlavný styk 40% vysokoškolákov. Menej ako jeden deň sa so 

svojim prvým sexuálnym partnerom poznalo 9% študentov a 2% študentiek. 

Klasický pohlavný styk viac ako s tromi partnermi malo 19% študentov a 13% študentiek. Pod vplyvom 

alkoholu malo pohlavný styk približne 50% vysokoškolákov a asi 10% pod vplyvom inej návykovej látky 

(Graf 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezervatív používa vždy alebo takmer vždy pri klasickom pohlavnom styku 60% mladých mužov a 46% 

mladých žien, pri análnom pohlavnom styku 30% mladých mužov a 12% mladých žien a pri orálnom 

pohlavnom styku menej ako 4% mladých mužov a žien. Stále pri sebe prezervatív nosí 26% univerzitných 

študentov a 8% univerzitných študentiek. 

Rozhodujúcim dôvodom použitia prezervatívu  je pre obe pohlavia ochrana pred sexuálne prenosnými 

chorobami pred ochranou pred neželaným tehotenstvom (Graf 2). Tretím najčastejším dôvodom je 

použitie iba pre styk s neznámym partnerom. Jednoznačne najdôležitejším kritériom pri kúpe prezervatívu 

je pre obe pohlavia kvalita prezervatívu a jeho lubrifikácia, menej rozhoduje cena, farba či značka (Graf 

3). 
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Graf 3. Rozhodujúce kritérium pri kúpe prezervatívu

21

69

23

12
15

69

12
6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

cena kvalita a
lubrifikácia

značka farba

%

Muži 
Ženy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri odpovedi na otázku „Ktoré pohlavne prenosné choroby poznáš? Vymenuj čo najviac.“, dokázalo 

vymenovať štyri a viac chorôb iba 20% respondentov, pričom spolu uviedli 12 druhov ochorení. Pre 

študentov košických univerzít sú najznámejšími pohlavnými chorobami kvapavka, syfilis a HIV (AIDS), 

uviedlo ich viac ako 75% študentov. Ostatné pohlavne prenosné choroby poznalo menej ako 10% 

študentov (Graf 4). 

Pri odpovedi na otázku: „Ktoré 3 pohlavne prenosné choroby sú na Slovenku najbežnejšie?, znova 

študenti najčastejšie odpovedali, že kvapavka, syfilis a HIV (AIDS) a iné pohlavné choroby uviedlo menej 

ako 10% z nich (Graf 5).  

 

 

Graf 2. Rozhodujúci dôvod použitia prezervatívu
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Graf 4. Ktoré pohlavne prenosné choroby poznáš?
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Diskusia 

Výsledky popísané v našej štúdii sa v mnohých ohľadoch zhodujú so zisteniami iných autorov (Nociar 

1999, 2000, Novotný, 1997). Potvrdila sa vysoká miera konzumácie alkoholu a zároveň jeho výrazne 

vyššia konzumácia u mladých mužov ako u mladých žien. Potvrdil sa i stúpajúci počet  fajčiarov 

a strácajúci sa rozdiel vo fajčení mužov a žien (Gecková et al., 2002, Pavúk, Koščo, 1997). 

Z výsledkov prezentovaných v našej štúdii je zrejmé, že vysokoškolskí študenti majú veľmi slabé 

vedomosti o najčastejších pohlavne prenosných chorobách. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že 

študenti poznajú málo pohlavných chorôb, a iba niektorí z nich majú vedomosti o tom, ktoré z pohlavne 

prenosných chorôb sú na Slovensku najbežnejšie. U študentov najznámejšia a zároveň študentmi 

považovaná za najbežnejšiu pohlavne prenosnú chorobu Slovensku je HIV (AIDS). Pohlavné prenosné  

 

Graf 5. Uveď tri najbežnejšie pohlavne prenosné 
choroby na Slovensku.

48 48

2

44

2 4

43 45

9

47

2 4

0

10

20

30

40

50

60

kvapavka syfilis chlamídie HIV
(AIDS)

herpes hepatidida

%
muži 
ženy



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 107

 

 

ochorenia ako chlamýdie, hepatitída typu B alebo C, u ktorých v našich zemepisných šírkach hrozí väčšie 

bezprostredné nebezpečenstvo nakazenia sú pre študentov menej známymi pojmami. Na základe týchto 

zistení sa preto javí ako veľmi potrebné zvýšiť informovanosť. 

 

Záver 

Výsledky publikované v tomto príspevku sú spracované predbežne iba na deskriptívnej úrovni. Dáta 

získané v tomto výskume budú ďalej dopĺňané (druhá a tretia vlna longitudinálnej štúdie), podrobnejšie 

analyzované a publikované.  
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Materiál a  metodika 

Dotazníková štúdia bola uskutočnená medzi ľuďmi prijímajúcimi rozhodnutia na národnej, regionálnej 

a lokálnej úrovni. 533 dotazníkov bolo rozposlaných ministrom, poslancom parlamentu, primátorom 

a starostom miest a obcí. 

            

Výsledky 

Celková návratnosť bola 12,7%. Nízka návratnosť dotazníkov signalizuje nedostatok záujmu o zdravie - o 

jeho hodnoty a priority u ľudí prijímajúcich rozhodnutia. Nízka úroveň poznania a uvedomenia si 

dôležitosti národných i medzinárodných koncepčných a strategických politických dokumentov týkajúcich 

sa zdravia, medzi ľuďmi prijímajúcimi rozhodnutia v nezdravotníckom sektore si vyžaduje špeciálny 

školiaci prístup k tejto nesporne veľmi dôležitej skupine ľudí. 

 

Diskusia a záver 

Výzva smerujúca k profesionálom verejného zdravia a k politikom, ktorí rozhodujú, musí byť založená na 

jasnej preukázateľnosti. A hoci nechýbajú názorné dôkazy, diskusia o rôznych determinantoch zdravia sa 

naďalej obmedzuje na akademické kruhy. Rozpoznanie zdravotného dopadu rôznych programov, 

podmienok a politík môže mať ďalekosiahle dôsledky na spôsob rozhodovania spoločnosti o rozvoji. 

Pozitívom je, že rozhodujúce zložky spoločnosti na všetkých úrovniach čoraz viac rozpoznávajú potrebu 

investovať do zdravia a udržateľného rozvoja. Aby sa tak mohlo diať, potrebujú jasné fakty a strategické 

návody a programové nástroje. Možnosti pre diskusiu a informované rozhodovanie musí otvárať veda. 

Prezentované výsledky názorne ukazujú, že je tu čas otvoriť túto diskusiu a nájsť vhodné formy 

spolupráce na naplnenie úlohy verejného zdravotníctva smerom k rozhodujúcim sféram spoločnosti. 
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POSTAVENIE VÝZNAMU ÚSTNEHO ZDRAVIA V KONTEXTE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

Markovská N.1, Veselinyová Z.1 

 
1 I. stomatologická klinika UPJŠ a FNsP, Košice 

 

 

Dental public health - je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá prevenciou ochorení ústnej dutiny, 

zlepšovaním úrovne orálneho zdravia, zvyšovaním kvality života za pomoci organizovaných inštitúcií 

spoločnosti, zaoberá sa diagnostikou populačných problémov orálneho zdravia, príčinami týchto 

problémov, plánovaním efektívnych foriem intervencie pre celú populáciu. Predstavuje jeden zo 

základných výučbových predmetov štúdia na lekárskych fakultách v Európe (Cleaton-Jones, 1996, 

Künzel, 1996). 

 

Stupne klinickej praxe a praxe verejného zdravotníctva  spolu úzko súvisia: 

 

Individuálna klinická prax:    Prax verejného zdravotníctva: 

vyšetrenie      určenie potrieb 

diagnóza      analýza získaných dát 

liečebný plán      plánovanie programu 

informovaný súhlas k liečbe    etika a súhlas plánovania 

primeraný súbor starostlivosti, liečby a prevencie program implementácie 

platba za servis      typy financovania 

vyhodnotenie      rozbor a hodnotenie 

 

Problematika ústneho zdravia je začlenená v niekoľkých cieľoch  „Zdravie 21“: 

Cieľ 1: Solidarita pre zdravie v regióne Európy 

Cieľ 2: Rovnosť v zdraví 

Cieľ 3: Zdravý štart do života 

Cieľ 4: Zdravie pre mladých ľudí 

Cieľ 5: Zdravý neskorý vek 

Cieľ 8: Redukcia neprenosných ochorení 

Cieľ 13: Výučba o zdraví v školách 

Cieľ 14: Mnohostranná a mnohosektorová zodpovednosť za zdravie 

Cieľ 16: Zabezpečenie kvality starostlivosti 

Cieľ 19: Výskum a poznanie pre zdravie 

Cieľ 21: Politika a stratégie  zdravie pre všetkých 

 

Z týchto cieľov - Cieľ 8 zahŕňa redukciu najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení ľudského organizmu a 

podbod 5 sa zaoberá problematikou ústneho zdravia. Predovšetkým ide o redukciu zubného kazu, ktorý 

je  deštruktívne, chronické infekčné ochorenie tvrdých zubných tkanív (WHO, 1999). 
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Cieľ  8.5.: Redukcia zubného kazu:   

- 80 % detí vo veku 6-rokov by mali byť bez zubného kazu, 

- vo vekovej skupine 12-ročných detí index kazivosti chrupu (KPE alebo DMFT) nie je vyšší ako 1,5 

 

Základom realizácie  je dokonalé ústne zdravie, ktoré je možné zabezpečiť vysoko účinnými metódami, 

ktoré nie sú ekonomicky náročné, ale vyžadujú systematické pôsobenie už od narodenia dieťaťa 

a vyžadujú (WHO, Health 21): 

- naučiť populáciu, že dokonalé ústne zdravie zabezpečí aj prevenciu celkových ochorení a udržanie 

dobrého celkového zdravia, 

- najvýznamnejšiu je priorita zameraná na prevenciu zubného kazu,  najmä u detí, 

- vytvoriť tzv. centrá ústneho zdravia, ktoré v krajinách strednej Európy potrebujú výrazne finančné  

zdroje na jej realizáciu, 

- poznať realitu, že stav ústneho zdravia závisí od veku, od sociálnej úrovne a výrazne sa odlišuje  

v krajinách Európy, 

- poznať a naučiť sa, že v žiadnej oblasti verejného zdravia neexistuje taká jednoduchá a účinná 

metodika prevencie ako pre redukciu zubného kazu.          

 

Pre monitoring ústneho zdravia SZO odporúča v 5-ročných intervaloch realizovať epidemiologické štúdie, 

ktoré zaznamenajú stav ústneho zdravia a porovnávajú na národnej aj medzinárodnej úrovni výsledky 

realizovaných opatrení (WHO, 1997). V rámci cieľov SZO pre orálne zdravie sú presne určené vekové 

skupiny, pre ktoré sú stanovené kritériá. V tabuľke 1 uvádzame výsledky dvoch štúdií v SR v porovnaní 

s cieľmi SZO do r. 2000 a do r. 2010.  

 
Tabuľka 1 Globálne ciele SZO pre orálne zdravie do r. 2000 a 2010 a stav v SR 

(Markovská et al., 2001, 2001, 2003) 

 

Veková skupina 

Cieľ SZO 

do r. 2000 

SR 

1987 

SR 

1999 

Cieľ SZO 

do r. 2010 

5-6 r. 

% detí s intaktným chrupom 

 

50 

 

19,7 

 

13,4 

 

80 

12 r. 

KPE 

 

2 alebo < 

 

4,1 

 

4,3 

 

1,5 

18 r. 

% osôb bez extrakcie pre zubný kaz 

 

85 

 

61,9 

 

68,6 

 

100 

 

Stav ústneho zdravia zistený v týchto štúdiách je veľmi nepriaznivý, najmä ak porovnáme výsledky za 

približne rovnaké obdobie v ostatných krajinách Európy, kde boli realizované primárne preventívne 

opatrenia, nielen priamo v ústnej dutine zo strany stomatológov, ale aj  rozsiahlou a názornou výchovou 

detí a ich rodičov, pôsobením všetkých mechanizmov verejného zdravotníctva a štátu (Künzel, 1996, 

Szõke et al., 2000). Ako zrkadlo realizácie, úrovne spoločnosti a záujmu štátu je určená veková skupina 

12-ročných detí (Tabuľka 2). SZO ju charakterizuje nasledovne: 
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• veková skupina 12-ročných je dôležitou vekovou skupinou, jej výsledky slúžia ako globálny monitoring  

• je to vek pre určenie závažnosti ochorenia zubným kazom v medzinárodnom porovnaní a monitoringu  

trendu ochorenia                                     

• je odrazom úrovne a kvality starostlivosti štátu a jeho štruktúr 

• zdravie mladej generácie 

 

Tabuľka 2 Výsledky cielených opatrení prevencie u 12-ročných v Európe 

- porovnanie pred realizáciou opatrení a ich výsledky (WHO, 1994) 

Krajina KPE index / rok štúdie 

Dánsko 

Fínsko  

Slovinsko 

SRN 

Taliansko 

VB 

6,4 / 1978 

7,5 / 1978 

6,9 / 1984 

6,0 / 1978 

5,4 / 1972 

4,7 / 1973 

2,7 / 1991 

1,3 / 1992 

1,8 / 1998 

4,1 / 1989 

1,9 / 1992 

1,4 / 1993 

 

Pozoruhodné výsledky dosiahlo Slovinsko, kde boli celoplošne v celej krajine rozpracované a realizované 

preventívne programy aj napriek vzniku privátnej stomatologickej starostlivosti (Vrbič, 1998). 

Faktory ovplyvňujúce orálne zdravie v SR: 

- rozpad systematickej starostlivosti o deti a mládež, 

- slobodná voľba lekára, 

- nízka účinnosť zdravotných poisťovní pri posudzovaní vykonanej kvality práce a zneužívanie 

výkonov primárnej prevencie na bez praktickej realizácie, 

- „potlačenie“ výkonov za realizovanú prevenciu v systéme hodnotenia zdravotnými poisťovňami, 

- absencia princípov minimálnej garantovanej starostlivosti, 

- neaktualizovaná koncepcia odboru „stomatológia“ resp. zubné lekárstvo, 

- nízka zdravotná uvedomelosť obyvateľstva o podiele jedinca na ovplyvnení svojho zdravia 

a zodpovednosť za svoje zdravie, 

- prakticky neexistujúca zdravotná výchova populácie, tak ako je rozpracovaná v krajinách Európy, 

v podstate  existuje len komerčná reklama, 

- prenos zodpovednosti o orálne zdravie detí na ich rodičov, 

- ekonomická situácia obyvateľstva SR, 
- v rámci Národného programu podpory zdravia, ktorý je vypracovaný pre SR neexistuje národný 

program pre kvalitu starostlivosti v oblasti ústneho zdravia aj napriek tomu, že  … Strednodobý 

program spolupráce medzi MZ SR a Regionálnym úradom SZO pre Európu na obdobie  r. 2000/2001 

bol podpísaný na úrovni MZ SR a riaditeľa SZO dňa 5.9.2000. V „Programe ...“ v časti  „Reforma   

zdravotníckej starostlivosti“ je stanovený cieľ pre SR (cit.): Zavedenie národného programu 
pre kvalitu starostlivosti v oblasti zdravia ústnej dutiny. Rozvoj a zavádzanie Národného  

programu pre zdravie ústnej dutiny ... Uvádzaný cieľ vychádza zo základného projektu SZO 

ZDRAVIE 21 - úzko nadväzujúceho na predchádzajúci projekt „Zdravie pre všetkých do r. 2000“ ... 
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Záver 

Na dosiahnutie výsledkov v problematike orálneho zdravia, resp. aspoň sa priblížiť k cieľom SZO je 

základom výchova laickej populácie - zdravotná výchova o ústnom zdraví už v predškolskom veku, 

povinne  ako súčasť výučby  na ZŠ: v cykloch počas 1.-3. ročníka, opätovne v 7.-8. ročníku ZŠ, tak ako to 

bolo dohodnuté v septembri 1998 so zodpovednými MŠ SR a výučba sa začala na Zdravie podporujúcich 

školách v medzinárodnej sieti. 

Ďalej je nevyhnutné široko a účelovo orientovaná výchova masovokomunikačnými  prostriedkami pre 

jednotlivé vekové skupiny populácie, kontrola kvality vykonávanej prevencie, opätovné zaradenie 

orálneho zdravia ako súčasti Národného programu podpory zdravia SR a poradenská výživa a pod.                            
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Teoretické východiská programu Prevencia drogových závislostí 

Systemický prístup predstavuje teoretické a metodické východisko jednotlivých modulov  programu 

Prevencie drogových závislostí (http://www.systemic.cz/studies/info/page3.htm). Základným pracovným 

prostriedkom systemickej praxe je otvorený dialóg. Systemický prístup v  práci so skupinou a klientom 

vedie k snahe o postoj rešpektu, nepredpojatosti, záujmu a oceňovania doterajších životných stratégií. 

K systemickej metodike patrí celé spektrum inštrumentária, ktoré vzniklo v uplynulých štyridsiatych 

rokoch rodinnej a systemickej terapii (napríklad: cirkulárne a konštruktívne otázky, sebareflexný dialóg, 

využívanie skupinových  pozorovateľov a skupinovej reflexie, externalizácia).  Systemická prax môže 

využívať inventár terapeutických a poradenských spôsobov práce, ktoré boli vypracované aj inými 

prístupmi (Gottfredson, Wilson, 2003).  

V našich programoch prevencie drogových závislostí sú využívané metódy aplikovanej sociálnej 

psychológie a metódy senzibilizácie vedomia tela.  

Konštruktivizmus v programoch prevencie drogových závislostí umožňuje rozvoj kritického 

a hodnotiaceho myslenia, rozvoj zmysluplného učenia, rozvoj nonkognitívnych zložiek osobnosti. 

Spoločné charakteristiky konštruktivistického prístupu k učeniu sú (Jonassen, 1994): 

• Akceptácia mnohonásobnej reprezentácie reality. 

• Predpoklad, že mnohonásobná reprezentácia reality vylučuje prílišné zjednodušovanie, povrchnosť 

a reprezentuje komplexnosť  reálneho sveta. 

• Akceptácia procesu konštruovania poznania. 

• Uprednostňovanie autentických úloh  v zmysluplnom kontexte pred abstraktným inštruovaním mimo  

reálny kontext. 

• Zmysluplná reflexia skúseností. 

• Rešpektovanie kontextu a na kontexte závislú konštrukciu poznatkov. 

• Podporovanie spolupráce, sociálneho vyjednávania vedúceho ku konštrukcii poznatkov, nie 

súťaženiu medzi učiacimi sa kvôli uznaniu. 

Program Prevencie drogových závislostí rešpektuje aktuálny stav vedecko-výskumného sledovania 

efektívnosti programov. Najvyššiu hodnotu majú výsledky realizovaných meta-analýz programov 

prevencie drogových závislostí, ktoré potvrdzujú efektívnosť rovesníckych programov prevencie  

v primárnej (univerzálnej) prevencii drogových závislostí (Tobler, 1986, 1992, Gottfredson, Wilson 2003). 

Efektívnosť rovesníckych programov bola potvrdená na behaviorálnej úrovni. Efektívne rovesnícke 

programy využívajú stratégiu šírenia informácií spolu so stratégiou afektívneho vzdelávania (Tobler, 

1992). Efektívne programy prevencie sú vedené sociálne spôsobilými, kompetentnými lektormi, ktorí sú 

schopní rozumieť a podporovať skupinové procesy na vysoko interaktívnej úrovni (Tobler, 1992, 1996,  
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2000). Iba interaktívne programy vedú k posilňovaniu odmietavých postojov k drogám, vedú 

k významnému zníženiu rizikového správania dospievajúcich (Tobler, 1996). Efektívne interaktívne 

programy využívajú možnosti významných dospelých (učiteľov, poradcov ap.), využívajú a posilňujú 

možnosti sociálneho prostredia, ktoré môže dospievajúcich povzbudzovať k zdravému spôsobu života 

(Tobler, 2000).  

 

Základná charakteristika programu 

Program Prevencie drogových závislostí, ktorý je realizovaný v spolupráci KISH  a FILIA, n. o.  

pozostáva z troch modulov. Celkový časový rozsah programu je 240 hodín. Program je akreditovaný 

Ministerstvom školstva  SR, akreditáciu programu získala FILIA, n.o. (pod číslom 1321/1645/2000/56/1,  

1321/38/2004/1/1). Absolvovaním programu získavajú učitelia/budúci učitelia kompetenciu pre prácu 

koordinátorov prevencie drogových závislostí v školskej praxi. Program je finančne podporovaný 

Protidrogovým fondom a neziskovou organizáciou FILIA. Program prebieha didaktickou a facilitačnou 

formou. Na realizácii programov participujú lektori nasledujúcich inštitúcií: 

• Centra pre vzdelávanie a výskum spoločenských aspektov zdravia (KISH) Prírodovedeckej fakulty 

UPJŠ v Košiciach 

• FILIA, n.o. 

• Ústavu súdneho lekárstva LF UPJŠ v Košiciach 

• Kliniky infekčných chorôb LF UPJŠ v Košiciach 

• Súkromnej psychiatrickej ambulancie  FAIRA v Košiciach 

• Kriminalisticko-expertízneho ústavu PZ MV SR 

• Úradu justičnej polície KR PZ v Košiciach. 

 

Moduly programu Prevencie drogových závislostí 

Prvý a druhý modul programu: Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov. Od 

roku 1999 bolo otvorených šesť ročníkov programu. Každý ročník programu je otváraný pre jednu 

skupinu, t. z. 25 vysokoškolákov. Každý ročník programu je časovo rozvrhnutý na obdobie troch 

semestrov. Výskumné sledovanie efektívnosti programu je súčasťou projektov KISH: 

VEGA1/1408/04, VVGŠ/009/2004/HU, Projektu bilaterálnej dohody UPJŠ v Košiciach a Univerzity 

v Groningene (NL). 

Tretí modul programu: Rovesnícky program prevencie drogových závislostí FILIA pre žiakov základných 
a stredných škôl. Od roku 1998 bolo otvorených 6 ročníkov programu. Každoročne bol program 

otvorený pre 20 žiakov štyroch základných škôl a 20 žiakov štyroch  stredných škôl SR. Rovesnícky 

program absolvujú spolu so žiakmi jednotlivých škôl aj ich učitelia, ktorí sú koordináciou práce 

rovesníckych skupín prevencie drogových závislostí na školách poverení. Rovesníckych programov FILIA 

sa zúčastňujú aj vysokoškoláci, absolventi Výcvikového programu prevencie drogových závislostí a AIDS.  

Rovesnícky program FILIA  zodpovedá princípom uvedeným v minimálnych zásadách aplikácie 

preventívnych programov, ktoré boli prijaté  Ministerstvom školstva SR. 
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Efektívnosť Rovesníckeho programu FILIA bola potvrdená na úrovni zmeny emocionálnej zložky 

postojov, aj na úrovni rizikového správania sa žiakov, t. zn. fajčenia cigariet, užívania alkoholu (Orosová 

2002, 2003, Orosová, Salonna, 2003a, 2003b). 

  

Záver 

Program prevencie drogových závislostí vytvára dobrú príležitosť pre rozvoj interdisciplinárnej, domácej 

aj zahraničnej spolupráce. V oblasti výskumu efektívnosti programov prevencie drogových závislostí 

prebieha intenzívna spolupráca KISH s Faculty of Medical Sciences, University of Groningen, the 
Netherlands. Výcvikové programy prevencie sú realizované s  FILIA, n. o. Košice a v spolupráci s 

UNIPREV (Medzinárodná asociácia prevencie drogových závislostí so sídlom v Eupene v Belgicku). 

V oblasti prípravy koordinátorov rovesníckych programov prevencie drogových závislostí prebieha 

spolupráca s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Realizovanými 

programami vytvárame príležitosť pre systémovú prípravu koordinátorov prevencie drogových závislostí 

už v priebehu pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Systémový priestor bol vytvorený aj v logickej 

nadväznosti programov prípravy významných dospelých a rovesníkov - asistentov rovesníckych 

programov prevencie drogových závislostí.                                               
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„Prekážky v nás vyburcujú vlohy, 

ktoré by v nás za priaznivých okolností zostali driemať“ 

                                                                                                                                            Horatius   

 

Úvod 

Súčasnosť je charakterizovaná nielen populačnou explóziou, ale aj explóziou informácií. Dnešná 

uponáhľaná doba, pregnantne zameraná na výkon, prináša jeho aktérom vysokú mieru stresu 

a nepohody, preto možno badať používanie rôznych „prostriedkov“, ktorými jedinci vyvažujú túto 

nepriaznivú bilanciu.  

Zdravie radia odborníci  k bazálnym podmienkam kvality života, no upozorňujú na dôležitosť a existenciu 

aj ďalších realít: zmysel života, šťastie, pohoda, demokracia, spravodlivosť, zdravý životný štýl, pozitívne 

zážitky, nádej, či slasť (Snel, 1999).   

Multidimenzionálny pohľad na fenomén zmysluplnosti života ostáva dôležitým a klinicky relevantným 

konštruktom, ktorý má okrem pozitívnych, aj negatívne aspekty  determinujúce kvalitu života a mentálne 

zdravie jedinca. V súvislosti s prežívaním svojho života ako zmysluplného vystupuje do popredia viac 

aspektov. 

 

Zmysluplnosť života – teoretické východiská 

Prítomnosť existencionálnych obsahov dotýkajúcich sa zmyslu života, hodnôt a presvedčení 

zaznamenávame vo všetkých vývinových etapách života človeka. Ich kvalitatívna  stránka má rôznu 

mieru i kvantitu zastúpenia. Problematika zmysluplnosti, ako téma zdôrazňujúca optimálne duševné 

fungovanie a mentálne zdravie človeka, je známa v spojení s logoterapiou V. E. Frankla (1997). 

Frankl poukázal na existenciu „vôle k zmyslu“ – výsostne ľudskej potreby nájsť a realizovať vo svojom 

živote nejaký zmysel. Zmysel života chápe ako porozumenie životu, interpretáciu života, ktorá sa 

konkrétnemu jedincovi javí zmysluplnou. C.G. Jung (1995) zmysel života uvádza ako archetyp, ktorý sa 

aktualizuje v kritických situáciách, keď už zlyhali všetky obranné mechanizmy. A. Adler problém zmyslu 

rozoberá najmä z hľadiska sociálnej realizácie, „snahy o dokonalosť“ a vernosti „línii života“. Každé 

ľudské správanie považujú za účelové. Cesta k jeho pochopeniu vedie cez pochopenie subjektom 

stanovených cieľov. Konanie človeka nie je založené na objektívnych okolnostiach, ale na spôsobe 

interpretácie, na základe cieľov, očakávaní emócií atď. Chybné koncepcie života vedú k vytváraniu fikcií a 

neadekvátnemu životnému štýlu. Najčastejšie sa manifestujú v podobe neadekvátnej adaptácie, 

alkoholizme, delikvencii. Byť človekom podľa Adlera, znamená mať pocit neúplnosti existencie. Jedine 

tvorivou prácou sa môže podieľať na jeho prekonaní a zároveň nájsť naplnenie svojho života. 
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A. Maslow považoval zmysel života za vnútornú vlastnosť človeka, ktorá sa vynára ako mohutná 

motivačná sila. Zmysel zažíva sebaaktualizovaná a k rastu motivovaná osobnosť, ktorá používa tvorivé 

schopnosti na rozvíjanie svojich vnútorných potencií. Za zmysluplný život považuje život 

sebaaktualizujúceho človeka. 

E. Lukasová vidí „zakotvenie v bezpečných vzťahoch“ východiskom, jedinečnou bázou pre zmysluplné 

riadenie vlastného života. Izolácia a povrchná komunikácia formujú z človeka – napriek množstvu 

technologických výdobytkov – najosamelejšieho tvora tejto planéty. Chýbanie alebo narušenie blízkeho 

citového vzťahu, sprevádzaného stratou pocitu bezpečia a istoty, môže teda negatívne ovplyvniť nielen 

aktuálne psychické zdravie človeka, ale často i kvalitu ďalšieho života.  

Teória logoterapie uprednostňuje existenciálnu analýzu ľudského bytia, jeho určenosti, slobody, 

sebauvedomenia a zodpovednosti. Kladie nároky na jedinca, v smere nachádzať objektívny zmysel 

v konkrétnych životných situáciách a v naplňovaní tohto zmyslu takými  rozhodnutiami a činmi, ktoré 

korešpondujú s objavenými a interiorizovanými subjektívnymi hodnotami. Zdôrazňovaním „sebapresahu“ 

človeka sa logoterapia odlišuje od tých smerov, ktoré redukujú účelnosť fungovania jedinca na 

jednoduchom - príčinnom, či homeostatickom princípe.  

Jadrom existenciálnej analýzy je teda výklad ľudskej existencie ako pokusu o zodpovedanie stále 

aktuálnej otázky po zmysle človeka žiť. Tento výklad vychádza z toho, že otázku zmysluplnosti nekladie 

človek svojmu životu, ale život ho paradoxne prináša so sebou, kladie sám.  

Niektorí naši autori Zelina, Kováč, Komárik, Halama, Orosová, pristupujú k zmyslu života jedinca, cez 

analýzu úlohy zmyslu života, uvádzaním komponentov a dimenzií zmysluplnosti, v ktorých sa zmysel 

života môže prežívať a rozvíjať. Konkrétne ide o potvrdenie prítomnosti relevantných a významných 

cieľov, hodnôt, presvedčení, životných ašpirácií, plánov v živote človeka. 

Životné ciele, ktoré sýtia život zmyslom sú výsledkom fungovania presvedčení, a sú s nimi natoľko 

zviazané, že ich nemožno oddeliť. Životné plánovanie a životné ciele sú reálne faktory podieľajúce sa na 

regulácii ľudského správania. Výskumy potvrdzujú (Orosová, 1991), že prostredníctvom ich analýzy 

možno usudzovať, nakoľko preferované osobné hodnoty, nachádzajú svoj skutočne kognitívny odraz na 

úrovni zmysluplnosti a životných cieľov človeka. Systém uvedených presvedčení má poskytovať jedincovi 

kontext, určitú formu poznávania vonkajšieho sveta a uvedomovanie si zmysluplnosti sveta a vlastného 

života. Nie je statický, zároveň v sebe obsahuje potenciu eliminovať negatívne javy v prežívaní 

s následnými existenciálnymi skutočnosťami. Funkciou systému presvedčení je taktiež poskytovanie 

určitých kritérií správania. 

Zmysel života vo svojej obsahovej stránke predstavuje súbor cieľov, hodnôt a presvedčení, ktoré 
dávajú človeku pocit hodnoty a účelnosti jeho života. 

 

Zmysel života a vysokoškolská mládež 

Vysokoškolská mládež je permanentne vystavovaná zvýšeným nárokom každodenného života, čo  so 

sebou prináša celý rad adaptačných i adjustačných ťažkostí. Vo fáze ranej dospelosti ešte stále prebieha 

stabilizácia a integrácia temperamentových a charakterových vlastností. Testuje sa konzistentnosť 

a hranice osobnej identity. Dosiahnutie pocitu autenticity identity prináša významné behaviorálne 

implikácie; ovplyvňuje interpersonálne vzťahy jedinca, a akési „vyladenie osobnosti voči novým 

skutočnostiam“. 
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Hľadanie životného zmyslu v tomto období, môžu teda komplikovať adaptačné mechanizmy, ako aj rôzne 

motivačné faktory. Najmä začiatok hľadania odpovede po zmysluplnosti, môže prinášať nepohodu a 

úzkosť intenzívnejšie, ako to je v iných životných  cykloch. Niektorí z nich sú opätovne zaplavovaní 

vynárajúcim sa množstvom nezodpovedaných otázok, pochybností každodenného života: „Má život 

nejaký zmysel? Stojí za to, aby som žil? Čo očakávam od života? Čím môžem prispieť k spoločnému 

dobru?“  

 

Podobné otázky sme položili poslucháčom Technickej univerzity v Košiciach. Na vzorke 90 študentov, 

druhých a tretích ročníkov denného štúdia sme zisťovali životnú zmysluplnosť, prostredníctvom 

adaptovanej Snyderovej škály nádeje – The Hope Scale (Snyder, et al., 1991, Halama, 2001), s cieľom 

poznania  aktuálneho stavu nádeje. 

Je to sebahodnotiaca škála, ktorá pozostáva z 12 položiek, 4 pre snahu a 4 pre cestu. Ďalšie 4 položky 

slúžili k zamaskovaniu obsahu škály a do celkového skóre sa nezapočítavali. Odpovede respondentov 

sme zaznamenávali prostredníctvom 4–stupňovej škály (úplne nepravda až úplne pravda). Na základe 

uvedenej štvorbodovej stupnice bolo možné získať najvyššie skóre 32 a najnižšie 8.  

 

Podľa uvedenej škály sme testovali dva komponenty myšlienkového procesu človeka: snahu a cestu. 

Tvoria súčasť kognitívneho prístupu, podľa ktorého má na cieľ zamerané myslenie dôležité miesto 

v dosahovaní pozitívnych výsledkov. 

1) Testovaná položka označená ako snaha - agency, sa voľne môže interpretovať ako schopnosť 

postupovať na ceste za dosahovaním cieľa. Je to schopnosť začať a pokračovať na zvolenej ceste 

k vytýčenému cieľu. V tomto koncepte je zdrojom mentálnej energie a výrazne sýti motivačný aspekt. 

2) Cesta - pathway je schopnosť generovať jeden alebo viac fungujúcich spôsobov dosahovania cieľa. 

Umožňuje vnímať možné postupy, ako dosiahnuť cieľ. Cieľ je objekt, ktorý je predmetom nádeje. Jeho 

prítomnosť v myslení vyvoláva kognitívnu analýzu snahy a cesty. Komponenty snahy a cesty sú 

recipročné, vzájomne podmienené, ale nie sú synonymami. Aby mal človek nádej, že dosiahne cieľ, sú 

obidva nutné. Povedané ináč, potrebuje energiu aj schopnosť vidieť spôsob. Ľudia s vysokou úrovňou 

nádeje majú viac cieľov, sú úspešnejší v ich dosahovaní, sú subjektívne šťastnejší, majú väčší pocit 

životnej zmysluplnosti (Snyder, 1995). 

V našom príspevku uvádzame len dielčie výsledky, pretože kompletne spracované výsledky budú 

predmetom inej pripravovanej štúdie. 

 

Priemerný vek respondentov bol 20,8 rokov; z toho mužov bolo 79 a žien 11. Výsledné skóre škály 

nádeje variovalo v rozmedzí hodnôt: 8 až 29, vypočítali sme ho jednoduchým sčítaním odpovedí na 

príslušné položky. 

Kognitívna zložka (cesta) v testovanom súbore predstavovala v nameraných hodnotách pomerne 

vysokú mieru nameraného skóre; 68,9% opýtaných dokáže vidieť, resp. vie nájsť mnoho spôsobov, ako 

sa dá dostať z nepríjemnej situácie. Zároveň každý 9 odpovedajúci zo súboru ovláda niekoľko spôsobov, 

ako je možné vysporiadať sa s problémom. 
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Na otázku o miere motivácie pri riešení problému, 1/4 probantov kapituluje spolu s tými, ktorí nedokážu 

nájsť riešenie problému. 58,6% tvrdí, že je väčšinou pravda, že ak sú iní znechutení, oni vedia nájsť 

riešenie problému. Úplne presvedčených bolo v našom výskume 15,6% študentov. 

 

Súčasťou systému osobného životného zmyslu je aj kognícia motivácie – t.j. cieľov, plánov a túžob, ako 

aj mnohých úzkostí a strachu, čo sa priamo dotýka smerového aspektu zmyslu života. 

 

Motivačný komponent (snaha), ktorý slúži  ako akýsi  „sprievodca“ v našom každodennom živote, sme 

zisťovali prostredníctvom ďalších 4 otázok. Pre ilustráciu uvádzame jednu z nich: „Dosahujem ciele, ktoré 

si vytýčim“. Toto tvrdenie nepotvrdilo len 1,1% opýtaných,  ďalších 17,8%  je už o máličko viac istých, ale 

aj tak to hodnotia ako „väčšinou nepravdu“. Až 66,7% si myslí, že je to väčšinou pravda, úplne 

presvedčených bolo 14,4% vysokoškolákov. Podobné hodnoty boli namerané aj v ďalších otázkach, 

mapujúcich smerovú zložku. 

 

Afektívny komponent predstavuje „esenciálnu“ charakteristiku zmysluplnosti života. Zahŕňa pocity 

spokojnosti, naplnenia, šťastia, pohody, ktoré jedinec získava z osobných zážitkov a z realizácie 

životných cieľov. Aj keď uvedená škála je charakterizovaná ako kognitívna, city a emócie v nej majú svoje 

miesto. Reflektujú vnímaný stupeň nádeje, t. j. osoby s vysokou úrovňou snahy a cesty prežívajú pri 

dosahovaní cieľa pozitívne emócie, osoby s nízkou úrovňou nádeje naopak – negatívne emócie.  

Uvedené výsledky sú prvými údajmi, analyzovanými z výskumu, takže sa odvolávame na ich obmedzenú 

platnosť. Navyše, počítame s interakciami súvisiacimi s charakteristikami súboru (menší súbor, z hľadiska 

pohlavia nie celkom vyvážený súbor, s výrazným zastúpením mužov). 

 

Záver 

Zvýšený záujem a konfrontácia s existencionálnymi otázkami života patrí k často sa objavujúcim javom 

nielen v našej spoločnosti, ale aj za jej hranicami. Človek dnešnej doby, prežívajúci náboženské, 

ekonomické, či ekologické krízy, osobné pochybnosti a konverzie, sa prirodzene a so zvýšeným 

záujmom, pýta na smer a podstatu ľudského života. 

Podobné otázky si kládli ľudia žijúci v inom časovom horizonte i v iných sociálnych podmienkach. Osobne 

sa nám zdá byť podnetná a stimulujúca myšlienka filozofa Imanuela Kanta, ktorý na otázku - odkiaľ 

prichádzame, čo tu robíme, a kam smerujeme, vyjadril pevné  presvedčenie, že práve zmysel života, 

umožňuje jedincovi ľahšie zvládať nástrahy života,  konfrontovať sa s existenciálnou skutočnosťou. 

Zároveň veril a my s touto nádejou plne súhlasíme, že každý človek má šancu zmeniť svoj smer zo slepej 

uličky a doviesť sám seba k efektívnemu fungovaniu a zmysluplnému cieľu. 
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Humánna výživa  

 

Napriek historicky dávnemu záujmu o humánnu výživu, je veda o výžive pomerne mladá a jej vývoj 

nadobudol na intenzite práve v posledných rokoch. Tento rozmach vyplynul z poznatkov, že správna 
výživa je základným predpokladom zdravého vývoja človeka a hlavnou podmienkou prevencie 

a liečby väčšiny tzv. civilizačných ochorení. Výživa sa ako fenomén stáva populárna a objavuje sa 

celý rad „odborníkov a znalcov“ produkujúcich množstvo literatúry so zaručenými diétami a receptúrami 

nutričných doplnkov.  

Mnohé informácie o výžive však odrážajú komerčné záujmy a nie objektívne poznatky. Vyvolávajú tak 

zmätok u konzumentov a určite neprispievajú k vedeckej informovanosti v oblasti náuky o výžive. Možno 

konštatovať, že v oblasti výživy a vôbec manipulácie s potravinovými komoditami pracuje príliš veľa 

laikov, čo je v rozpore so vzťahom medzi výživou a zdravím.   
Z uvedeného hľadiska sú výskum, výchova a vzdelávanie v oblasti vedeckej výživy ľudí nanajvýš 

aktuálne a potrebné. Veda o výžive nazhromaždila množstvo komplexných poznatkov o vzťahoch medzi 

výživou, zdravím a chorobou a definuje možnosti, ako ovplyvniť zdravotný stav a výkon jednotlivca 
a populácie. 

Produkcia zdravých a bezpečných potravín a ich usmerňovaná implementácia do populácie sa stáva na 

začiatku 3. milénia rozhodujúcim prostriedkom zlepšenia kvality života a predĺženia jeho priemernej dĺžky. 

V súlade so súčasným stavom a trendmi vo svete je potreba odborníkov pre profesionálne aktivity 

súvisiace s výživou v našich podmienkach aktuálna a bude sa zvyšovať. Doteraz profesie súvisiace 

s výživou boli saturované absolventmi zo vzdialených odborov.   

 

Štúdium humánnej výživy 

 

Tabuľka 1 znázorňuje niektoré príklady aplikácie nutričnej vedy v rôznych oblastiach štúdia. Záujem 

o výživu a vzdelávanie vo výžive prejavujú poľnohospodárske univerzity (zdroje a výroba potravín, 

surovín), chemicko-technologické fakulty (technológia potravín), ekológovia (výživa ako súčasť životného 

prostredia), lekárske fakulty (liečebná výživa), pedagogické fakulty (propagácia a implementácia 

poznatkov). 
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Tabuľka 1 Rôzne úrovne štúdia výživy (Barasi, 1997)                  

Hladina štúdie Príklady aplikácie 

Makro/populačné štúdie Vládne štatistické inštitúcie (na formulovanie dostatočnosti, napríklad 

v oblasti poľnohospodárstva a bezpečnosti, napríklad v oblasti zdravia) 

Epidemiológia (na štúdium vzťahu medzi stravou a chorobou) 
Producenti potravín (na reakciu zmien v potrebe konzumentov a na 

usmernenie potreby) 

Individuálne štúdie / 

Štúdie jednotlivcov 

 

Sociológia (na štúdium profilu správania vo vzťahu k potrave) 

Potravinárske vedy / technológia (na identifikáciu zmien v individuálnej 

preferencii potravín, senzorickú kvalitu) 

Športové vedy (na identifikáciu vzťahu medzi diétou a športovým výkonom) 

Medicína (na štúdium vplyvu stravy na dosiahnutie a upevnenie zdravia 

a prevenciu chorôb) 

Mikro/laboratórne štúdie Fyziológia (na porozumenie úlohy nutrientov pri funkcii systému ľudského 

organizmu) 

Biochémia (na preskúmanie biochemickej úlohy nutrientov v normálnej  a 

abnormálnej funkcii) 

Molekulárna biológia (na štúdium interakcie gén - nutrient) 

 
 

Štúdium v odbore Výživa ľudí na SPU Nitra 

 

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov (vtedajšej Agronomickej fakulte) Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre sú od  školského roku 1994/95 vzdelávaní študenti v novom a 

perspektívnom odbore Výživa ľudí. 

Práve na takejto akademickej pôde je najlepší predpoklad poskytovať študentom komplexné vedomosti 

z tak integrovaného odboru, akým veda o výžive nepochybne je. 

Štúdium humánnej výživy je interdisciplinárne. Vedomosti získané zo základných vedných 

odborov, ako sú chémia, biochémia, biológia, fyziológia, anatómia, fyto- a zoo-disciplíny, sú excelentnou 

bázou pre výučbu tzv. lekárskych disciplín, ktoré finalizujú proces výučby.  
Študenti získavajú poznatky o potravinovom reťazci, jeho tvorbe, využití i ochrane. Učia sa poznávať 

dôsledky racionálnej a disbalantnej výživy na zdravie a chorobu. V oblasti aplikovanej výživy sa učia 

poznávať najfrekventovanejšie ochorenia a syndrómy, ako im predchádzať a ako z diétneho hľadiska 

reagovať na chorobu. 

Skúsenosti s výučbou za posledné roky potvrdili predpoklad, že SPU je spôsobilá poskytovať 

integrované vedomosti o výžive ľudí.  

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov ako prvá na Slovensku získala akreditáciu pre výučbu 

študijných programov v študijnom odbore „Výživa“ na všetkých troch stupňoch (bakalárskom, 
inžinierskom, doktorandskom). Možnosť výchovy doktorandov v odbore Výživa umožní výraznejšiu 

špecializáciu, čo posilní najmä prípravu učiteľov a vedeckých pracovníkov. 
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Workshop o vzdelávaní vo výžive – január 2003 

 

Odbor Výživa ľudí sa vyznačuje stále sa vyvíjajúcou štruktúrou výučby a jej optimalizáciou. To bol aj 

jeden z cieľov workshopu, ktorý Katedra výživy ľudí zorganizovala v januári 2003. Na stretnutí 
popredných odborníkov vo výžive, z rôznych inštitúcií na Slovensku, sa určila preferencia 

jednotlivých disciplín a účasť vo vyučovacom procese.  

Účastníci prehodnotili koncepcie a perspektívy smerovania odboru v snahe o ďalšie zlepšenie 

vzdelávania a o usmernenie odboru s ohľadom na uplatnenie absolventov odboru Výživa ľudí v praxi.  

Analyzovali sa doterajšie skúsenosti vedúce k zdokonaleniu štúdia v odbore Výživa ľudí, o ktorý je 

v posledných rokoch pretrvávajúci mimoriadny záujem.   

Úsilie pedagógov a lekárov smeruje k syntéze prírodovedných a klinických poznatkov z 

aspektu vplyvu výživy na zdravie človeka.  
Profil absolventa odboru predstavuje „inžiniera výživy“, vzdelaného v oblasti chemických a biologických 

vied, ktorý rozumie následkom zdravej a nezdravej výživy, a ktorý je zároveň pripravený aj na aplikáciu 

a implementáciu získaných poznatkov napríklad i v pedagogickej praxi.   

 

Projekt KEGA - Tvorba a inovácia vzdelávacích programov pre výživu ľudí a bezpečnosť potravín 

na všetkých stupňoch vzdelávania 

 

Katedra výživy ľudí sa v poslednom období 09/2002–12/2004 podieľa aj na riešení projektu KEGA 

(Kultúrna a edukačná grantová agentúra) zameraného na tvorbu a inováciu vzdelávacích programov pre 

výživu ľudí a bezpečnosť potravín na všetkých stupňoch vzdelávania. Projekt sa zaoberá tvorbou 

študijných programov a obsahových náplní jednotlivých predmetov, resp. kurzov, rieši ich 
vzájomné väzby. 

 

Rok 2004 - 10. výročie založenia odboru  

 

Odbor s pôvodným názvom Vedecká výživa ľudí, etablovaný v roku 2004, oslavuje tento rok 10. výročie 

svojej existencie. 

Z počtu uchádzačov o študijný odbor Vedecká výživa ľudí možno konštatovať enormný záujem, ktorý 

presahoval možnosti prijímania a vyselektoval najlepších študentov. 
Odbor Výživa ľudí v súčasnosti patrí k odborom, o ktoré trvá aj v posledných rokoch najvyšší záujem.  

 

5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Výživa a potraviny pre tretie tisícročie 

 

Oslavy vzniku odboru sprevádzal 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Výživa 

a potraviny pre tretie tisícročie“ (13.-14. október 2004).  

Konferenciu zorganizovala Katedra výživy ľudí SPU v spolupráci s Výskumným ústavom potravinárskym, 

Biocentrum Modra a SPŠ potravinárskou v Nitre. Konferencia bola určená odbornej verejnosti v oblasti 

výživy ľudí. 
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Cieľom konferencie bolo prezentovať súčasné poznatky a trendy zdravej výživy v oblasti 

spoločného stravovania.  

Na konferencii odznelo 24 prednášok a bolo prezentovaných 39 posterov. Konferencie sa zúčastnilo 58 

účastníkov vrátane zahraničných účastníkov z USA, Švajčiarska, Poľska a Českej republiky. Prínos 

konferencie ocenili aj študenti, celkovo sa konferencie zúčastnilo 185 študentov. Najväčší podiel tvorili 

študenti odboru Výživa ľudí našej univerzity, ďalej študenti SPŠ potravinárskej a Strednej zdravotnej 

školy v Nitre.  

Na konferencii bol zdôraznený význam psychologickej problematiky výživy. V súčasnosti sa kladie dôraz 

nielen na obsiahle poznatky z oblasti humánnej výživy, ale predovšetkým na možnosti ovplyvnenia 

nutričného správania populácie. Veľmi závažná sa javí správna nutričná edukácia už u detí a mládeže, 

k čomu môže významne prispieť práve školské stravovanie.   

Predchádzajúce štyri ročníky konferencie boli venované výžive a zdraviu, prevencii chorôb výživou a 

životným štýlom a potravinám nového typu – tzv. funkčným potravinám.  
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KOZMETICKÉ VÝROBKY A OCHRANA SPOTREBITEĽA 
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Kozmetické výrobky (KV) ako prostriedky každodennej potreby sú určené širokej spotrebiteľskej 

verejnosti na hygienickú, preventívnu, ochrannú, regeneračnú a dekoratívnu starostlivosť o vonkajšie 

časti tela a ústnu dutinu. Na rozdiel od  väčšiny dermálnych liekov sú voľne predajné. Z hľadiska ochrany 

zdravia spotrebiteľa predstavujú preto mimoriadne rizikový segment, na ktorý je potrebné sústrediť 

pozornosť.  

      

I. Právo SR a EÚ v oblasti kozmetiky 

V súvislosti s  harmonizáciou slovenskej legislatívy s právom Európskej únie (EÚ) boli  v rokoch 2003 a 

2004 prijaté právne úpravy, ktorými sa ustanovujú nové požiadavky na KV a výkon štátneho zdravotného 

dozoru  (ŠZD) nad nimi (Hojerová, et al., 2003, Hojerová, et al., 2004). 

1. augusta 2003 nadobudol účinnosť zákon 56/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 

SR 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Vo vzťahu ku kozmetike 

podstatné je vloženie piatej hlavy nazvanej „Kozmetické výrobky“ (Zákon NR SR č.256/2003 Z.z.). V §14 

tejto hlavy sa uvádzajú  „Podmienky pre výrobu, dovoz a uvádzanie kozmetických výrobkov  do obehu“. 

Druhým významným krokom bolo prijatie Vyhlášky MZ SR 156/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

požiadavky na kozmetické výrobky (Vyhláška  MZ SR č.156/2004 Z.z.). Nová vyhláška nadobudla 

účinnosť 1. apríla 2004 a zrušila dovtedy platnú 28. hlavu Potravinárskeho kódexu - Kozmetické 

prostriedky (Výnos MP SR a MZ SR, 2000). 

 

II. Vymedzenie pojmu kozmetický výrobok 

Nová definícia  KV harmonizuje s definíciou EÚ (Directive 2003/15/EC, 2003): „Kozmetický výrobok je 

látka alebo prípravok určený na vonkajšie časti ľudského tela (pokožku, vlasový systém, nechty, pery a 

vonkajšie pohlavné orgány) zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich očistiť, 

parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom stave alebo korigovať ľudské pachy“ 

(Zákon NR SR č.256/2003 Z.z.). 

Takáto definícia umožňuje rozlišovať KV od liečiv, na ktoré sa vzťahuje zákon o liečivách, požiadavka 

registrácie a možnosť predaja iba v lekárňach. Tie výrobky, ktoré ovplyvňujú isté fyziologické funkcie 

kože, prípadne majú preventívno-liečebný alebo podporno-liečebný charakter sa zaraďujú medzi KV len 

vtedy, ak prevládajúci účel má kozmetický charakter, fyziologický účinok nie je signifikantný a nie sú 

zastúpené netolerovateľné účinky. Tieto skutočnosti je potrebné zvažovať pri voľbe názvu a 

marketingovej prezentácii výrobku spotrebiteľovi. Napríklad šampón s protilupinovým účinkom - nie 

protilupinový šampón (OTC liek),  zásyp s antiseptickým účinkom - nie antiseptický zásyp (OTC liek), 
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krém na zmiernenie akné - nie protiakneózny krém (OTC liek), regeneračný  krém po opaľovaní - nie 

masť na spáleniny  (OTC liek),  mlieko s repelentným účinkom - nie repelent (chemický prípravok),  a 

podobne (Hojerová, Fiker, 2004).  

 

III. Ktoré výrobky sa podľa legislatívy SR a EÚ považujú za kozmetické výrobky?  

1. krémy, emulzie, lotiony, gély a oleje na pokožku (určené pre ruky, tvár, nohy a podobne), 

2. pleťové masky (okrem prostriedkov určených na peeling), 

3. základy s obsahom pigmentov (tekuté, pasty, prášky), 

4. púdre  na líčenie (make-up), púdre po kúpeli,  hygienické púdre, zásypy a podobne, 

5. toaletné mydlá, dezodoračné mydlá a iné, 

6. parfumy, toaletné vody a kolínske vody, 

7. výrobky do kúpeľa a na sprchovanie (soli, peny, oleje, gély a iné), 

8. výrobky na depiláciu, 

9. dezodoranty a výrobky  na obmedzenie potenia (antiperspiranty), 

10. výrobky na starostlivosť o vlasy: 

10.1 na farbenie a odfarbovanie, 

10.2 na onduláciu, narovnávanie a fixáciu, 

10.3 na formovanie účesu, 

10.4 na čistenie (lotiony, púdre, šampóny), 

10.5 kondicionéry (lotiony, krémy, oleje), 

10.6 kadernícke výrobky (lotiony, laky, brilantíny), 

11. výrobky na holenie a po holení (krémy, peny, lotiony a podobne), 

12. výrobky na líčenie a odlíčenie tváre a očí, 

13. výrobky na aplikáciu na pery, 

14. výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, 

15. výrobky  na starostlivosť o nechty  a úpravu nechtov, 

16. výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu, 

17. výrobky na opaľovanie, 

18. výrobky na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia, 

19. výrobky na zosvetlenie pokožky, 

20. výrobky proti vráskam, 

21. ostatné kozmetické výrobky. 

(Vyhláška MZ SR č.156/2004 Z.z. - Príloha č. 1, plné znenie) 

 

IV. Čo sa považuje za bezpečný kozmetický výrobok? 

KV uvedený do obehu nesmie spôsobiť poškodenie zdravia ľudí, ak sa používa za bežných alebo 

racionálne predvídateľných podmienok, najmä v súlade s jeho označením a podľa jeho návodu na 

používanie, ako aj so všetkými údajmi a informáciami poskytovanými fyzickými osobami oprávnenými na 

podnikanie alebo právnickými osobami, ktoré: vyrábajú kozmetické výrobky (výrobca KV), dovážajú 

kozmetické výrobky (dovozca KV) alebo uvádzajú kozmetické výrobky do obehu (distribútor KV) (Zákon 

NR SR č.256/2003 Z.z.). 
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V. Kto je zodpovedný za bezpečnosť kozmetického výrobku? 

Za bezpečnosť výrobku zodpovedá výrobca, alebo jeho zástupca, alebo osoba na zákazku ktorej bol 

výrobok vyrobený, alebo osoba zodpovedná za umiestnenie výrobku na trh. V konečnom dôsledku je to 

osoba uvedená na obale KV (Zákon NR SR č.256/2003 Z.z., Hojerová, 2000). 

 

VI. Čo ovplyvňuje zdravotné riziko pri aplikácii kozmetického výrobku? 

1.  Lokalita povrchu tela: (ilustratívne príklady) 

koža tela → pleť → vonkajšie intímne sliznice →  očné viečka → ústna dutina → sliznica pľúc 

(inhalácia zložiek KV, napr. z aerosólov) 

2. Trvanie kontaktu:  

sprchovací gél (do 5 min.) → oxidačná farba na vlasy (25 min.) → prípravok na spomalenie 

opálenia  (niekoľko hod.) → nočný krém (8 hod.) → make-up (16 hod.) → vlasový styling (do 

najbližšieho umytia vlasov) 

3. Frekvencia používania:  

trvalá vlasová preparácia (2x ročne) → farba na vlasy (1x mesačne) → šampón s protilupinoým 

účinkom (2x týždenne) → samoopaľovací prípravok (3x týždenne) → pleťový krém (1x denne) → 

dezodorant  (2 x denne) → prípravok na opaľovanie (niekoľkokrát denne) 

4. Ďalšie vplyvy:   

a) Spotrebiteľská skupina: 

dospelá populácia → starší ľudia → ľudia s citlivou pokožkou → deti do 3 rokov → dojčatá → 

novorodenci  

b) Metóda aplikácie: 

jednoduché nanesenie → intenzívne vtieranie masážou → aplikácia tepla → sprejová forma … 

c) Stav kontaktného miesta: 

pokojná koža →  koža po opaľovaní → narušená koža … 

d) Veľkosť kontaktnej plochy: 

malá → veľká  

e) a iné (Hojerová, Fiker, 2004, Hojerová, 2000, Janousek, 2003). 

  

VII. Kto kontroluje bezpečnosť kozmetického výrobku? 

Bezpečnosť KV na trhu v zmysle ŠZD nad kozmetikou kontrolujú pracovníci Úradov verejného 

zdravotníctva (ÚVZ). 

  

VIII. Aké opatrenia na ochranu zdravia spotrebiteľa ustanovuje zákon 256/2003 ? 

Výrobca, dovozca alebo  distribútor  KV je vo vzťahu ku ÚVZ povinný: 

1. Na  účely výkonu ŠZD sprístupniť kvalitatívne, kvantitatívne a iné bezpečnostné údaje o KV  

2. Na účely lekárskeho ošetrenia poskytnúť údaje o látkach použitých v KV  

(Zákon NR SR č.256/2003 Z.z.). 
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IX. Aké opatrenia na ochranu zdravia spotrebiteľa ustanovuje Vyhláška č.156/2004? 

Zoznam zakázaných látok v KV (Príloha 3) 

Zoznam látok, ktorých použitie v KV je obmedzené, ich najvyššiu prípustnú koncentráciu a iné  

podmienky používania (Príloha 4) 

Zoznam povolených farbív v KV a podmienky používania (Príloha 5) 

Zoznam povolených konzervačných látok v KV, ich najvyššiu prípustnú koncentráciu a iné podmienky 

používania (Príloha 6) 

Zoznam povolených ultrafialových filtrov v KV, ich najvyššiu prípustnú koncentráciu a iné podmienky 

používania (Príloha 7) 

(Vyhláška MZ SR č.156/2004 Z.z.) 

 

X. Kto a ako zabezpečuje zavádzanie a validáciu analytických metód v oblasti kozmetiky?  

Jedným z kritérií hodnotenia bezpečnosti KV  v rámci ŠZD je laboratórna kontrola  dodržiavania limitov 

obmedzene povolených KS. V súlade so zásadami Správnej laboratórnej praxe (SLP) je nutné  analýzy 

vykonávať validovanými metódami. Na viaceré potenciálne nebezpečné KS  nie sú ešte vypracované a 

validované metódy (Hojerová, 2000). 

Priekopnícku činnosť v tomto smere uskutočňujú pracovníci Hygienických laboratórií ŠZÚ hl. mesta SR 

Bratislavy, Ružinovská cesta, v súčasnosti premenované na ÚVZ hl. mesta SR Bratislavy. Okrem iných 

aktivít, v rámci spolupráce  s Oddelením  kozmetológie FCHPT Bratislava sa podarilo overiť, validovať a 

do rutinnej kontrolnej praxe  zaviesť niekoľko analytických metód na dôkaz dodržiavania limitov 

konzervačných látok, UV filtrov a antioxidantov  pre KV a to modifikovanými  metódami  HPLC (Hojerová, 

2000, Francisciová, et al., 2000, 2002, Hojerová, et al., 2001, 2003). 
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DUŠEVNÉ ZDRAVIE - PREVENCIA A SPOLUPRÁCA 

Kleinová D.1 

 
1 Občianske združenie príbuzných a priateľov Radosť, Košice  

 

 

Vážení kolegovia! 

  

Potešilo ma, že pracovníci SAVEZ usporiadali 1. konferenciu pod názvom „Vzdelávanie, výskum 

a prax verejného zdravotníctva v SR. 

Dovoľte mi povedať pár slov o tom, čo sa bežne môže prihodiť v dnešnom – na stresy bohatom 

svete, každému z nás. Môj mladší syn psychicky ochorel ako desaťročný. Dovtedy to bol úspešný žiačik, 

ktorý vynikal hlavne z umeleckých predmetov. O matematiku nejavil záujem. Po rôznych doučovaniach 

(možno aby nebola zlá známka) sme dosiahli k tomuto predmetu (rodičia i pani učiteľka) taký odpor, že.... 

ale to nebolo len kvôli matematike. 

Choroba mala taký prudký priebeh, že nebolo priestoru na vytvorenie predsudku. 

Medikamentózna psychiatrická liečba bola dosť komplikovaná, pretože v tom období neboli dostupné 

moderné psychofarmaká, ktoré už máme dnes. Nastali veľké poruchy správania. Vladka sme doma veľmi 

ťažko zvládali a v Košiciach nebolo žiadne zdravotné ani funkčné psychosociálne zariadenie, ktoré by 

nám mohlo pomôcť. Jedinou záchranou bolo, že sme prestali s obviňovaním seba a druhých naokolo a 

začali sme sa  d u ch o v n e   v z d e l á v a ť. Najprv to boli rôzne filozofie, skupinová psychoterapia, 

neskôr etika a nakoniec kresťanstvo, kde sme ostali doteraz. Vedeli sme si pomôcť, ale vie si takto 

pomôcť každý? ..... (v Košiciach je zatiaľ 4500 psychicky hendikepovaných rodín). 

Hneď na začiatku vypuknutia psychickej choroby sme zistili, že nefunguje spolupráca dvoch 

rezortov:  z d r a v o t n í c t v o  a   s o c i á l n a  oblasť (komplexnosť liečby v zdravotníctve a následné 

psychosociálne služby pre rodiny s psychicky chorými). 

Nič mi neostávalo len opustiť svoje učiteľské povolanie s dvadsaťpäťročnou praxou a začať tieto 

služby v našom meste rozvíjať v spolupráci s manželom a ostatnými obetavými rodičmi. V novembri 1997 

sme založili  Združenie príbuzných a priateľov ľudí s duševnými poruchami „Radosť“. Naša práca mohla 

začať aj vďaka finančnej podpory IQ Servis, a.s. Košice. V posledných dvoch rokoch sme vďaka Úradu 

Košického samosprávneho kraja – Odboru sociálnych vecí rozvinuli psychosociálne služby: sociálne 

poradenstvo, sociálnu prevenciu a rehabilitačné stredisko pre zdravotne ťažko postihnutých 

s diagnózami: schizofrénia a depresia. Za sedem rokov našej činnosti sme integrovali do spoločnosti 

okolo 120 klientov. Pomohli k tomu pravidelné návštevy koncertov, tanečných zábav, plesov, 10 

verejných koncertov hudobnej skupiny Radosť (z pacientov a rodičov), 8 výstav výtvarných prác na 

Slovensku, hipoterapia, artterapia, muzikoterapia, ergoterapia, plávanie, korčuľovanie a turistika. Okrem 

toho sme usporiadali 2 benefičné koncerty, 34 rozhovorov v masmédiách (odborníci, rodičia, psychiatrickí 

klienti), množstvo príspevkov do publikácií o duševnom zdraví, prvú slovenskú tetralogickú publikáciu 

(Duševné zdravie si chráň) a 5 druhov letákov na pomoc rodinným príslušníkom. Špeciálnou aktivitou 

nášho združenia je 12 trojdňových  psychorehabilitačných pobytov zameraných na rodinnú  sociálnu  
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terapiu. Práca OZ Radosť  poskytuje aj špecializované sociálne poradenstvo, ktoré je zamerané na 

individuálnu, rodinnú a skupinovú terapiu. Tieto služby sú poskytované v spolupráci s odborníkmi 

Psychiatrickej kliniky LF UPJŠ a FNsP z oblasti psychológie (PhDr. Milanou Kovaničovou, CSc, PhDr. 

Alžbetou Hájkovou) a psychiatrie (MUDr. Evou Pálovou, PhD., MUDr. Silviou Kitkovou, MUDr. Miriam 

Kafkovou), ako aj ďalšími klinickými psychológmi a psychiatrami. Sociálne poradenstvo pre klientov 

občianskeho združenia „Radosť“ poskytujú sociálni pracovníci Mgr. Alica Schutzová, Mgr. Drahoslava 

Kleinová a PhDr. Beáta Gajdošová. Nie je to ľahká práca, pretože nás nezriadila žiadna štátna inštitúcia, 

teda si musíme všetko tvrdo vybojovať sami. V piatich pilotných projektoch sme v jednom roku 

v spolupráci s odborníkmi psychiatrickej kliniky FNsP a LF UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach vzdelávali 

verejnosť cestou masovokomunikačných prostriedkov a na besedách v knižnici. Témou boli psychické 

choroby, predsudok, tolerancia k chorým, prevencia. Robili sme prácu za tri rezorty: školstvo, 

zdravotníctvo a sociálna práca. 

 

Pri zamýšľaní sa nad problémom duševného zdravia v našej rodine a pri pozorovaní ďalších 

rodín som došla k určitým záverom, a preto ako prevenciu duševného zdravia v školstve a v iných 

rezortoch navrhujem: 

Urobiť prieskum ako vplývajú preplnené učebné osnovy na psychiku žiaka, rodiča a pedagóga.  

 

Všetci, ktorí pracujeme s krehkou detskou dušičkou a krehkou chorou dušou si odpovedajme na otázky: 

- Kto tvorí učebnice- učitelia z praxe, alebo vysokoškolskí profesori? 

- Je pri tvorbe učebných osnov prítomný aj psychológ, príp. psychiater a zástupca rodičov? 

- Nepreferujeme v školách už dlhé roky vzdelávateľnosť žiakov na úkor výchovy? 

- Máme učebné predmety, ktoré by sa systematicky venovali prevencii duševných porúch? 

- Stačia nám hodiny etiky, náboženstva, hudobnej, príp. výtvarnej výchovy na rozvoj ducha? 

- Na koľkých predmetoch učíme žiakov praktickým zručnostiam potrebným do života? (schopnosť 

riešiť konflikty, správnu komunikáciu, schopnosť byť asertívnym,  empatickým) 

- Vedieme žiakov v škole k tomu, aby si mohli v budúcnosti založiť duševne zdravú rodinu?  

- Hľadáme v deťoch to, na čo majú prirodzený talent a zručnosť, alebo im vytvárame komplexy na 

celý život? 

- Nie je v rodinách veľa konfliktov kvôli školským výsledkom žiaka? 

- Kto bude vzdelávať rodičov a učiteľov, aby počet samovrážd detí kvôli známkam nenarastal? 

- Kto chráni duševné zdravie pedagógov a akú prevenciu im štát ponúka? 

- Nie je viac nákladná liečba neurotických a psychotických detí a učiteľov, než znížiť počet žiakov 

v triedach? 

- Nemali by kňazi a pedagógovia vedieť rozpoznať základné psychické diagnózy a naopak 

odborníci psychiatrie poznať( aj ateisti) základy z Biblie? 

- Kto a z akých spomínaných „vedomostí/nevedomostí“ ustráži, aby nevznikali extrémy 

v spomínaných oblastiach? 

- Kto vie rozlíšiť kritéria zdravej viery a patologickú religiozitu (chorobnú nábožnosť)? 
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Obyčajne všetko, čo je nové, sa ťažko prijíma. Prevencia je však vždy lacnejšia ako liečba. I keď 

nie som ekonóm, uvažujem, či by si každý rezort (napr. školstvo, zdravotníctvo, ministerstvo práce a 

sociálnych vecí, tiež cirkev...) nevytvoril potrebný fond na prevenciu, vzdelávanie a medzirezortnú 

spoluprácu v oblasti duševného zdravia. a tak by ušetril svoju vlastnú pokladnicu. 

Nám ako mimovládnej organizácii sa podarilo spojiť viac rezortov, ktoré sa starajú o „naše duše“. 

Boli to dve konferencie – stretnutie kňazov, psychiatrov, psychológov, pedagógov a  verejnosti. Výsledky 

týchto stretnutí boli veľmi zaujímavé a prospešné pre všetkých. Aj v minulosti sa našlo množstvo 

významných osobností - pedagógov a lekárov, ktorí boli prepojení „podobnými duchovnými cestami“ a 

vierou v Boha. Zaujímavé bolo na tomto stretnutí hľadanie pomocných, ale niekedy aj základných metód 

liečenia našej duše. Škoda, že sme pokračovať v týchto stretnutiach nemohli, lebo práve chybou je to, že 

centrálne na tieto rezorty a hľadanie nových riešení nie sú pridelené dotácie, alebo preventívne projekty 

na ochranu duševného zdravia nie sú ešte u nás „v móde“. 

Je viac než pravdou, že zlyhanie medzirezortnej spolupráce školstva a zdravotníctva prináša so 

sebou viac sociálnych problémov, ktoré rapídne a enormne z roka na rok narastajú.  

Keď to už „niekto“ nezvládne, má celý tento problém riešiť len sociálna oblasť? 
 

  

Kontakt: 

Mgr. Drahoslava Kleinová 

ZPP Radosť 

Rastislavova 12 

040 01 Košice 

e-mail: radost@mailbox.sk 
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PROGRAM PODPORY ZDRAVIA OBYVATEĽSTVA  - „ZDRAVIE PRE 21. STOROČIE“ 

Jordán D.1,  Bačišinová J.1, Jakubíková M.1, Ondriová I.1, Rybárová Ľ.1, Kollárová B.1, Derňárová Ľ.1 
 
1 Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva PU,  Prešov 
 

 

Úvod 

Program podpory zdravia obyvateľstva  - „ZDRAVIE PRE 21. STOROČIE“ je realizovaný učiteľmi Katedry 

ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, a to PhDr. Martou Jakubíkovou, 

PhDr. Ivetou Ondriovou, PhDr. Danielom Jordánom, PhDr. Janou Bačišinovou, PhDr. Ľubicou 

Derňárovou, MPH a PhDr. Ľubicou Rybárovou  v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Prešove. 

 

Ciele programu: 

• Monitorovať zdravotný stav obyvateľstva v oblasti výskytu rizikových faktorov neinfekčných 

ochorení 

• Osloviť verejnosť v otázkach uchovania zdravia a podporiť ich v snahe udržať si zdravie 

• Realizovať zdravotnú výchovu vo vybraných oblastiach so zameraním na podporu zdravia 

 

Oblasti programu priamo vyplývali z projektu Zdravie 21, ktorý prezentovala SZO: 

• Zdravý štart do života 

• Zdravie mladých ľudí 

• Zdravé starnutie 

• Zníženie výskytu neinfekčných ochorení 

• Zníženie výskytu úrazov z násilia a nehôd, poskytovanie prvej pomoci 

 

Etický základ projektu je tvorený troma základnými hodnotami, a to zdravie ako základné ľudské právo, 

spravodlivosť a solidarita v zdravé medzi jednotlivými krajinami, skupinami ľudí, účasť a zodpovednosť 

jednotlivcov, skupín, spoločenstiev, inštitúcií, organizácii a rezortov za rozvoj zdravia. 

Program bol realizovaný v obchodných domoch v Prešove a realizovali ho pedagógovia Katedry 

ošetrovateľstva FZ PU spolu so študentmi 2. ročníka odboru ošetrovateľstvo – bakalárske štúdium. 

 

Jednotlivé časti programu: 

 24.2.2004       Zdravie seniorov a komunikácia so seniormi 

 22.3.2004       Svetový deň vody 

 27.4.2004       Prevencia úrazov a poskytovanie prvej pomoci 

 25.5.2004       Zdravý štart do života – výživa dojčiat a batoliat, povinné očkovanie pre deti 

Všetky časti programu boli sprevádzané pre obyvateľstvo atraktívnymi výkonmi ako je meranie tlaku krvi, 

meranie tuku v tele. 
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Zdravie pre 21. storočie - „ Komunikácia so seniorom“ 

Táto časť programu bola realizovaná 23. februára 2004 so zameraním na zdravie starších ľudí a na 

komunikáciu so seniormi. Bolo oslovených 215 respondentov vo veku 19-81 rokov. 

Ciele:  

- vzbudiť záujem verejnosti o problematiku starších ľudí, ich zdravotného stavu a postavenia 

v spoločnosti, 

- zistiť pomocou dotazníka postoje respondentov k seniorom, najmä v oblasti komunikácie, 

- identifikovať možné komunikačné bariéry voči seniorom, 

- humanizovať problematiku staroby a umožniť mladým ľuďom – študentom kontakt aj so zdravými 

a aktívnymi seniormi. 

Realizácia a výsledky: 

V prieskume sme zistili, že menšie predsudky voči komunikácii so seniormi mali respondenti nad 45 

rokov ako mladší respondenti.  

Uvádzame niektoré predsudky v komunikácií so seniormi, ktoré sme zistili pri anketovaní: 

- seniori svoje problémy zveličujú – 57% 

- ľahšie sa komunikuje s mladým človekom ako so starým – 40% 

- seniori rozprávajú stále o tom istom – 78% 

- seniori ťažko menia svoje názory – 48% 

- seniori sú večne nespokojní – 69% 

Napriek týmto predsudkom 75% opýtaných pokladá komunikáciu so seniorom za obohacujúcu, 49% je 

ochotných počúvať starých ľudí a má podľa vlastného udania dostatok trpezlivosti pre komunikáciu. 

Závery a odporúčania: 

1. Odporúčame realizovať projekty na minimalizovanie predsudkov voči starým ľuďom a to nielen 

v oblasti komunikácie ale aj ostatných oblastiach života. 

2. Venovať väčšiu pozornosť možným prekážkam v komunikácii seniorov najmä s mladými ľuďmi. 

3. Ponúknuť seniorom možnosť sebarealizácie v spoločenskom, aj v rodinnom živote. 

 

Zdravie pre 21. storočie -  „Piť – či nepiť?“  

Pod týmto heslom sa dňa 22. marca 2004 uskutočnila druhá časť programu pri príležitosti Svetového dňa 

vody. 

Ciele a obsah akcie: 

- monitorovať pitný režim obyvateľstva 

- zistiť štruktúru a zloženie prijímaných tekutín 

- odporučiť zúčastneným prípadné zmeny pitných návykov 

- informovať verejnosť o ochrane vodných zdrojov 

Výsledky prieskumu a priebeh akcie: 

V priebehu akcie bolo oslovených 324 respondentov, a to formou osobného oslovenia, pútačov, výstavky 

minerálnych vôd, ponukou merania krvného tlaku. 

Z výsledkov prieskumu vyberáme: 
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- 42% respondentov vypije denne menej ako 1 500  ml tekutín, vrátane tekutej stravy 

- 14% respondentov tvrdilo, že mimo hlavných jedál neprijímajú žiadne tekutiny 

- najobľúbenejším nápojom u  53% respondentov je minerálna voda 

- mlieko preferuje 6% respondentov 

- 76% respondentov si nevšíma alebo nevie o významnosti minerálneho zloženia vôd, ktoré konzumujú 

- 47% respondentov si kupuje tú istú minerálnu vodu, jej výber je u 35% respondentou určený hlavne 

cenou 

- 31% respondentov udáva týždennú spotrebu minerálnej vody na osobu do 2 litrov na člena 

domácnosti 

- 40% respondentov využíva vodu z minerálnych prameňov vo svojom okolí 

- 69% respondentov tvrdé, že pitie minerálnych vôd nemôže škodiť zdraviu 

Závery a odporúčania: 

1. Informovať verejnosť o dôležitosti dodržiavania pitného režimu. Denný príjem by sa mal pohybovať 

od 1 500  do 2000 ml pri štandardných podmienkach. 

2. Zdôrazňovať pitie najmä stolovej vody, striedanie minerálnych vôd a využívanie zloženia minerálnych 

vôd na terapeutické účely. 

3. Odporučiť nepitie presladených, kofeínových, presýtených CO2, alkoholických nápojov. 

4. Nabádať verejnosť k aktívnej ochrane životného prostredia a vodných zdrojov. 

 

Zdravie pre 21. storočie – „Zdravie mladých ľudí a zdravý životný štýl“ 

Akcia bola realizovaná 23.5.2004 v jednotlivých obchodných domoch v Prešove a v materskom centre 

„My mamy“. 

Ciele akcie: 

- formou letákov, anketových lístkov a osobnej komunikácie osloviť rodičov detí vo veku od 2. 

mesiacov do 14. rokov, 

- pre rodičov detí do 6. mesiacov poskytnúť rady o výhodách dojčenia, 

- pre rodičov detí nad 6. mesiacov, v batolivom a predškolskom veku poskytnúť informácie o  zdravom 

a odporúčanom stravovaní, 

- poskytnutie očkovacieho preukazu rodičom.  

Realizácia a výsledky akcie: 

V priebehu akcie bolo oslovených 100 rodičov. Mimo rodičov detí bolo oslovených ďalších 134 ľudí, a to 

meraním tlaku krvi. V prieskume sme sa zamerali na životný štýl detí. 

Výsledky prieskumu: 

- pri 100% návštevnosti kolektívnych zariadení, udávajú rodičia, že ich dieťa je 2-krát ročne choré v 

50%, a viac ako 3 krát ročne tiež v 50%, 

- väčšina 87% detí neprekonalo žiadne infekčné ochorenie, 

- 62,5% rodičov uprednostňuje v strave dieťaťa mliečne výrobky, ďalšou uprednostňovanou zložkou 

potravy je zelenina a ovocie, 

- 25% rodičov udalo alergické ochorenie u dieťaťa, 

- u väčšiny respondentov sme zistili správne návyky v oblasti hygieny, spánku, telesnej aktivity detí. 
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Závery a zhodnotenie: 

1. V priebehu akcie bol najviac oceňovaný individuálny a osobný kontakt s rodičmi, poskytovanie 

tlačených materiálov a poskytnutie rád pri niektorých problémov u detí. 

2. Výrazný záujem bol o poskytovanie rád pri alergických ochoreniach, o ošetrovaní takýchto detí ako aj 

o možnej prevencii vzniku alergických ochorení. 

3. Popri obdržaní očkovacieho preukazu sa rodičia zaujímali aj o klinické prejavy niektorých infekčných 

ochorení. 

4. Akcia bola obohatená aj o ďalších záujemcov a to poskytnutím merania krvného tlaku, tuku 

v tkanivách, merania množstva vydychovaného kysličníka uhoľnatého , merania hladiny glykémie. 

 

Zdravie pre 21. storočie – „Prevencia úrazov a poskytovanie prvej pomoci“ 

Projekt bol realizovaný 27. apríla 2004. V rámci akcie bolo oslovených 294 obyvateľov, z ktorých iba 44% 

malo záujem o poskytovanie prvej pomoci, ostatné využili ďalšie aktivity, a to meranie tlaku krvi. 

Ciele projektu: 

- zistiť vedomostí a zručností širokej verejnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci 

- edukácia záujemcov v oblasti resuscitácie, prvej pomoci pri úrazoch, popáleninách, zlomeninách, 

šoku 

- demonštrácia ukážok prvej pomoci 

Priebeh a výsledky akcie: 

Napriek vysokému počtu oslovených, väčšina najmä starších respondentov mala záujem o meranie 

krvného tlaku a o slovné poučenie o prvej pomoci. Záujem o praktické ukážky mali skôr ľudia stredného 

a mladšieho veku. 

Výsledky prieskumu: 

- 17 % respondentov už niekedy v živote poskytovalo prvú pomoc 

V nasledujúcich položkách bola hodnotená správnosť odpovede: 

- 63% pozná techniku resuscitácie 

- 96% vie zastaviť a ošetriť krvácanie 

- 76% by správne reagovalo pri postupnosti poskytovania prvej pomoci 

- 79% pozná telefónne číslo rýchlej lekárskej pomoci 

- 70 až 80% respondentov pozná správne postupy pri poskytovaní prvej pomoci pri zlomeninách, 

- kolapse človeka, popáleninách, infarkte myokardu. 

Závery a odporúčania:  

1. Aj keď v prieskume bola zistená vysoká miera znalostí poskytovania prvej pomoci, predpokladáme, 

že naši respondenti tvorili tú časť populácie, ktorá sa aktívne zaujíma o danú problematiku. 

2. Odporúčame osloviť tých 65% časti populácie a to najmä organizovaním školení prvej pomoci 

 v osobnejších podmienkach, napr. kluby, spolky a pod. 

3. Neustále skvalitňovať výučbu prvej pomoci v autoškolách a v rôznych inštitucionálnych  

 zariadeniach. 
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Celkové zhodnotenie programu „Zdravie pre 21. storočie.“ 

Realizácia programu „Zdravie pre 21. storočie“ spolu so študentmi Fakulty zdravotníctva Prešovskej 

univerzity v Prešove  mala veľký prínos. Nasledovne uvádzame niektoré: 

• Priama interakcia študentov a učiteľov  so širokou verejnosťou, a to najmä formou osobnej  

komunikácie. 

• Lepšia akceptácia  poskytnutých informácii o podpore zdravia oslovenými od zdravotníkov.  

• Priame oslovenie 1067 účastníkov programu, ktorí sa zúčastnili programu aktívne.  

• Pozitíva pre výučbu - študenti sa stali lektormi zdravotnej výchovy s orientáciou na zdravie 

obyvateľstva. 

• Poukázanie na posun zodpovednosti za svoje zdravie na jednotlivca.  

 

 

Kontakt: 

PhDr. Daniel Jordán 

Fakulta zdravotníctva PU 

Sládkovičova 36 

080 01 Prešov 

e-mail: jordan@unipo.sk 
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VÝZNAM ZDRAVOTNÝCH ASPEKTOV JOGOVÝCH CVIČENÍ V ŠKOLSTVE 

Bednár R.1, Poliaková D.1, Knap M.1, Dudinská J.1 

 
1 Slovenská únia Joga v dennom živote, Martin 

 

 

Úvod 

Jogové cvičenia sú psychosomatické cvičenia, ktoré prinášajú celý rad pozitívnych účinkov na 

organizmus. Nie náhodou sa jogové cvičenia využívajú v prevencii a liečbe niektorých ochorení. Pre 

široké možnosti uplatnenia jogových cvičení boli učitelia materských, základných a stredných škôl 

vyškolení v jogových cvičeniach podľa Systému Joga v dennom živote. Aplikáciou jogových cvičení vo 

svojej pedagogickej praxi tak mohli pomôcť deťom a sebe zlepšiť si fyzické a psychické zdravie. 

Podľa štatistík trpia na poruchy pohybového aparátu aj deti, 15% v predškolskom veku, 27% na 1. stupni 

základných škôl (ZŠ), vo veku 6-10 rokov a 60% na 2.stupni ZŠ, vo veku 10-14 rokov (Sivák, 2001). 

V praxi sa stretávame so žiakmi, ktorí majú veľké problémy v oblasti psychiky, ako sú napríklad: 

neschopnosť sústrediť sa, hyperaktivita, agresivita, apatia, egoistické správanie, únava, tréma a iné, čo 

sa odráža neskôr na ich zlom psychickom stave (RAST, 2001). Ako jednou z alternatív tento stav zlepšiť 

sú jogové cvičenia. Preto nezisková organizácia Slovenská únia Jogy v dennom živote predložila MŠ SR 

projekt RAST, ktorý sa podujal vzdelať pedagógov v jogových cvičeniach a ponúkol tak metodicky 

rozpracované fyzické, dychové a relaxačné cvičenia pre rôzne vekové skupiny detí a mládeže. Celá 

realizácia projektu sa konala v rokoch 2000 až 2001. 

Nezisková organizácia Slovenská únia Jogy v dennom živote, ktorá je akreditovaná Ministerstvom 

školstva SR ako vzdelávacie zariadenie, predložila MŠ SR projekt R.A.S.T. – jogové cvičenia v dennom 

režime práce žiakov všetkých stupňov a typov škôl a príprava pedagogických pracovníkov na ich 

realizáciu. Projekt bol schválený MŠ SR dňa 19.1.2000 a bol určený pre učiteľov telesnej výchovy, 

učiteľov ročníkov 1.-4., ostatných učiteľov a pedagogicko-výchovných pracovníkov, psychológov 

pracujúcich s deťmi a mládežou, poslucháčov vysokých škôl, detí a žiakov všetkých typov a stupňov škôl, 

pre telesne a mentálne postihnuté deti. 

 

Metodika 

Do vzdelávania v rámci projektu RAST hneď po jeho zverejnení sa zapojilo 406 učiteľov materských, 

základných a stredných škôl z rôznych miest Slovenska. Celý projekt viedli odborné tímy jogových 

cvičiteľov, lekárov, psychológov a pedagógov, ktorí sa zúčastňovali celého vzdelávania jednej skupiny 

frekventantov a v rámci vzdelávania mali určené svoje bloky prednášok a praktických cvičení. Celé 

vzdelávanie sa nieslo v odbornej rovine, pričom sa kládol dôraz na vlastné praktické skúsenosti 

v jogových cvičeniach pre dospelých, ktoré boli základom pre pochopenie cvičenia s deťmi. Prakticky si 

tak frekventanti mohli vyskúšať priaznivé účinky jogových cvičení na sebe (Tabuľka 1).   
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Tabuľka 1 Plán vzdelávania pedagogických pracovníkov v jogových cvičeniach podľa Systému Joga 

v dennom živote  2000–2001 r. - Záväzné témy priebežného vzdelávania v rozsahu 150h 

(3 víkendové semináre a individuálne štúdium) 

Tematický celok Teória Prax 

A - Všeobecné teoretické základy jogových cvičení,                                      6h    - 

B - Zdravotné aspekty jogových cvičení 8h - 

C - Psychologické aspekty jogových cvičení                                                   6h          10h 

D - Pedagogicko–psychologické aspekty jogových cvičení                          10h 30h 

E - Rozbor jednotlivých dielov Systému Joga v dennom živote                     20h 40h 

G - Výmena skúseností, diskusia, spätná väzba, individuálne konzultácie    10h 10h 

Spolu 60h 90h 

                                                

Priebeh celého vzdelávania sme mapovali vstupnými a výstupnými dotazníkmi. V nich učitelia vyjadrili 

svoje očakávania, motivácie a problémy. Dotazníky sme potom štatisticky vyhodnotili.  

Bolo vydaných 5 metodických príručiek pod názvom Jogové cvičenia detí a mládeže, ktoré systematicky 

rozvíjajú telesné, dychové a relaxačné cvičenia z jogy. V každej príručke majú svoj priestor pedagogické, 

psychologické a zdravotné aspekty jogových cvičení. Príručky boli metodicky a odborne uspôsobené na 

podmienky nášho školstva. 

 

Výsledky 

Na otázku „Čo očakávate od tohoto vzdelávania?“ 54% odpovedalo pomoc sebe, pomoc žiakom bola až 

na druhom mieste s 39%. Ďalej nasledovalo s 5% zdokonalenie sa v joge a zámer získať certifikát bol len 

2% (Graf 1). 

 

Graf 1 
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Na otázku „Čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie zúčastniť sa tohoto vzdelávania?“ opäť dominoval osobný 

záujem takmer so 60% zúčastnených, záujem o jogu bol druhý v poradí so 17%, prihlášky z Metodických 

centier a podnety z okolia boli 11% a literatúra a média 2% (Graf 2). 

 

Graf 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku „Máte nejaké problémy?“ dominovali ťažkosti fyzického charakteru so 40% na druhom mieste 

boli psychické ťažkosti s 24%,  19% odpovedalo „áno, ale nechcem o tom hovoriť“ a iné rodinné, 

partnerské, kolegiálne problémy uviedlo 17% (Graf 3). 

Výstupné dotazníky obsahovali spätnú väzbu v tom,  ako kurz splnil očakávania účastníkov, do akej 

miery boli na kurze inšpirovaní, čo ich najviac oslovilo. Z prvých troch najväčší podiel  tvorila 

psychologická oblasť a relaxácia, na druhom mieste boli prístup a odbornos, a na treťom mieste odborná 

jogová oblasť, ďalej nasledovali nové informácie, oblasť didaktiky jogových cvičení, prínos energie a 

vitality a uzatvárala to zdravotná oblasť (Graf 4). 

Niektoré citácie z dotazníkov: 

• ako cvičím s deťmi jogu, mení sa atmosféra v triede, deti sú pokojnejšie 

• som rada, že je to založené na môžeš, ale nemusíš 

• uvedomila som si hranice a zodpovednosť za ľudí 

• som podstatne pokojnejšia, nevybuchujem tak často, ale paradoxne to vytáča môjho manžela 

• naučila som sa relaxovať 

• urobila som si poriadok v sebe 

• ako cvičím, moja senná nádcha sa zmiernila 

• mala som zlomenú nohu a cvičenie mi veľmi pomohlo 

• veľmi dobrá strava, vegetariánstvo ako pozitívny moment vo svojom živote 

• program bol naozaj na vysokej odbornej úrovni 

• rada by som pokračovala 
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Graf 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 

Cieľom vzdelávania učiteľov bol pôvodne žiak na všetkých stupňoch a typov škôl, no v priebehu 

vzdelávania vystúpil do popredia pedagóg, ktorý si prostredníctvom jogových cvičení nachádzal cestu 

k riešeniu svojich problémov. Naše skúsenosti a výskum poukazujú  na to, že jogové cvičenia realizované 

projektom R.A.S.T. prinášajú pomoc učiteľovi,  ktorý v školskom systéme je nesmierne zaťažený a sám 

potrebuje inšpiráciu opäť nájsť pokoj a životnú pohodu. Projekt niesol v sebe šancu opäť sa vrátiť ku 

komunikácii so sebou a svojím okolím, uvedomiť si seba samého, schopnosť pomôcť si vo svojich 
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životných situáciách, a to všetko prostredníctvom veľmi jednoduchých cvičení, ktoré však majú dôležitý 

vplyv na kvalitu života človeka. Naša populácia trpí jednostranným statickým preťažení a nedostatkom 

pohybu čo často vedie k poruchám predovšetkým pohybového ústrojenstva a pravé tu sa ukazuje joga 

ako vhodný prostriedok ich kompenzácie.  
 

Záver 

Prínos jogových cvičení realizovaný projektom R.A.S.T pre učiteľa : 

• zlepšovanie psychických procesov žiaka a učiteľa 

• skvalitnenie komunikácie s deťmi a dospelými 

• vytváranie adekvátnej hodnotovej orientácie  

• vytváranie neohrozeného prostredia a prostredia bez stresu pre prácu v škole a živote relaxácia 

• komunikácia so sebou samým  

• uvoľnenie psychického napätia  a emocionálnych kŕčov 

• regenerácia psychických síl 

• kompenzácia jednostrannej záťaže 

• preventívne a liečebne pôsobenie na pohybový aparát, predovšetkým na ochorenia chrbtice, 

poruchy držania tela, svalovú nerovnováhu, zvyšovanie pružnosti kĺbov a chrbtice 

• preventívne a liečebne pôsobenie na dýchacie ústrojenstvo, na choroby z prechladnutia, zápaly 

prínosových dutín a pri astme, korekcia nesprávnych dýchacích stereotypov, zlepšenie funkcie 

hrudného koša a pľúc 

• liečba alergických ochorení (alergická nádcha, astma) 

• zlepšenie fyzickej a psychickej odolnosti 

• inšpirácia k pozitívnemu spôsobu života 
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Kontaktná adresa: 

MUDr. Roman Bednár 

Slovenská únia Joga v dennom živote 
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036 08 Martin 

e-mail: rbednar@stonline.sk 
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PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY ONESKORENÉHO VYHĽADÁVANIA ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI 

U ĽUDÍ S PARKINSONOVOU CHOROBOU  

Dubayová T.1, Havlíková E.1, Nagyová I.2, Gdovinová Z.1, van Dijk J.P.3 
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Úvod 

Neskorý príchod k lekárovi v prípade pociťovaných ťažkostí (patient‘s delay) je súčasťou skúmania 

rozsiahlejšieho komplexu správania sa v období choroby a predchorobia (help seeking behavior). Myslí 

sa tým časový úsek, ktorý uplynie od objavenia sa prvých signálov ochorenia až po prvú konzultáciu s 

odborníkom. 

Podľa Andersenovho modelu môžeme rozdeliť toto váhanie na tri rôzne etapy (Nooijer, 2001): 

I. zdržanie z dôvodu hodnotenia príznaku (Appraisal delay) 

- od prvého objavenia sa príznaku až po jeho vyhodnotenie, že ide asi o príznak choroby 

II. zdržanie z dôvodu rozhodovania sa (Illness delay) 

- od vyhodnotenia príznaku ako závažného až po rozhodnutie vyhľadať lekársku starostlivosť 

III. zdržanie z dôvodu odkladu realizácie (Behavioral delay) 

- čas od rozhodnutia vyhľadať lekára až po uskutočnenie návštevy ambulancie 

Podľa Leventhala (1993) neskôr zvyknú vyhľadať zdravotnícku starostlivosť ľudia (Křivohlavý, 2002): 

- staršieho veku 

- bez pravidelného kontaktu s lekárom 

- ktorí vyhľadajú pomoc, len ak ich niečo veľmi bolí 

- ktorí k činnosti potrebujú nútenie inými 

- z nižších spoločenských vrstiev 

- so strachom zo zdravotníckych zariadení 

Z článkov preštudovaných na túto tému sa nám vo všeobecnosti vyprofilovali 4 oblasti, ktoré z hľadiska 

zdravotného stavu môžu byť významne ovplyvnené neskorým vyhľadaním odbornej starostlivosti: 

1. úmrtnosť (pri niektorých druhoch ochorenia) 

2. úspešnosť liečby 

3. ekonomická stránka liečenia 

4. kvalita života a subjektívna pohoda (ako pacienta, tak aj jeho opatrovníkov) 

V prípade Parkinsonovej choroby sa nedá hovoriť o tom, že odklad rozhodnutia navštíviť lekára vplýva na 

skoršiu smrť pacienta, alebo má menší vplyv na úspešnosť liečby. Vzhľadom na dočasnú účinnosť 

antiparkinsoník dochádza skôr k efektu, že pacientovo telo na nich časom prestáva reagovať a ich 

terapeutický efekt sa oslabí (Roth et al., 1999). Váhanie s rozhodnutím má ale výrazný vplyv na kvalitu 

života pacienta. 
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Tras, stuhnutosť, časté pády a ďalšie sprievodné príznaky Parkinsonovej choroby/syndrómu majú teda 

vplyv hlavne na vnímanú kvalitu života pacientom a vplyv na jeho subjektívnu pohodu. Strata 

samostatnosti, nepríjemné somatické vnemy (tŕpnutie, dyskinézy, vnímanie zmeny teplôt) a poruchy 

hybnosti a motoriky spôsobujú, že sa pacient cíti neschopný, zahanbený, čo neskôr môže súvisieť aj so 

zvýšenou mierou depresie u ľudí postihnutých týmto ochorením.    

Cieľom výskumu bolo objasniť, či odďaľovanie vyhľadania lekárskej starostlivosti súvisí s niektorou z 

vybraných osobnostných vlastností - tie sa týkali tendencie prežívať negatívne pocity (negatívna 

afektivita) a miery prejavovania sa v sociálnych interakciách (sociálna inhibícia), miery depresie a anxiety. 

Zaujímavým sa nám zdalo byť aj skúmanie rozdielov v týchto faktoroch medzi mužmi a ženami.    

 

Metodika 

V rámci výskumu sme oslovili so žiadosťou o spoluprácu vyše 100 ľudí s Parkinsonovou chorobou, 

ktorých adresy sme získali v rámci spolupráce s ambulantnými neurológmi a z neurologického oddelenia 

LF a FNsP v Košiciach. 

Výslednú vzorku tvorilo 50 ľudí (23 mužov, 27 žien), ktorí súhlasili s vyplnením dotazníkov a s osobným 

stretnutím, priemerná dĺžka ochorenia u týchto ľudí bola 6 rokov. Vek sledovanej skupiny sa pohyboval 

od 47 po 83 rokov (priemerný vek skupiny 68,7 roka). 31 ľudí vyhľadalo lekársku starostlivosť do 1 roka 

od spozorovania prvých príznakov, 19 váhalo s konzultáciou odborníka dlhšie ako 1 rok.  

Súčasť dotazníkovej batérie tvorili:  

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) - na posúdenie miery úzkosti a depresie, 

• D Personality Scale (DS 14) - na meranie miery negatívnej afektivity a sociálnej inhibície 

Súčasťou podrobnejšieho vyšetrenia bolo štruktúrované interview, zamerané hlavne na upresnenie času 

objavenia sa prvých príznakov. Údaje z interview boli následne konfrontované s lekárskym záznamom 

pacienta, v ktorom sme tiež hľadali údaj o prvom vyšetrení.                                        

 

Výsledky 

Analýzou dát v štatistickom programe SPSS 10.1. pomocou chí-kvadrát testu a Spearmanovho 

korelačného koeficientu sme zistili, že ženy váhali s návštevou lekára dlhšie (p<0,05).  

Hypotézy, ktoré predpokladali, že pacienti s Parkinsonovou chorobou odďaľujúci vyhľadanie 

zdravotníckej starostlivosti sú odlišní v meraných faktoroch od populácie, ktorá s lekárom konzultuje 

takmer okamžite po objavení sa prvých signálov ochorenia, sa nepotvrdili.  

Môžeme však konštatovať ďalšie rozdiely medzi pohlaviami, hlavne v škále sociálnej inhibície a 

negatívnej afektivity. Muži z výskumnej vzorky, ktorí sa v sociálnych interakciách správajú rezervovane, 

neprejavujú v nich svoje emócie a nezvyknú sa s pocitmi deliť, dosahujú významne vyššie skóre depresie 

ako muži otvorení. Graf 1 znázorňuje vyššie priemerné skóre vo vlastnosti negatívnej afektivity u žien pri 

porovnávaní mužov a žien. Napriek ich zvýšenému skóre v oblasti sociálnej inhibície táto vlastnosť nemá 

vplyv na mieru ich depresie tak, ako je to u mužov. 
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Graf 1 Miera sociálnej inhibície (SI) a negatívnej afektivity (NA) pacientov s Parkinsonovou chorobou 

 - porovnanie podľa pohlavia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hranici významnosti bola súvislosť medzi mierou sociálnej inhibície a anxietou. Potvrdzuje to 

skutočnosť, že ľudia úzkostnejší sa bránia prejavovaniu emócií v spoločenskom kontakte. Očakávame, 

že pri získaní odpovedí od ďalších respondentov, budeme môcť prezentovať jednoznačnú významnosť 

tohto vzťahu. 

Aj keď sa zistili rozdiely v priemernom skóre v dimenziách depresie a anxiety medzi mužmi a ženami, 

tento vzťah sa k hranici významnosti len približoval. 

 

Diskusia 

Prezentované výsledky sú súčasťou rozsiahlejšej longitudinálnej štúdie, ktorej zber dát v súčasnosti 

pokračuje. Cieľom je zozbierať výpovede aspoň od 300 respondentov a opakovať merania po 2 rokoch. 

Predpokladáme, že prezentované vzťahy získajú silnejšiu výpovednú hodnotu, ak budú potvrdené na 

rozsiahlejšej vzorke. Jedným zo zámerov je porovnať ich s kontrolnou skupinou a zistiť, či ide o fenomény 

vlastné len ľuďom s Parkinsonovou chorobou, alebo ide skôr o vzťahy v rámci skupiny seniorov. 

Rozdiely v miere prežívaných negatívnych pocitov medzi pohlaviami vedú k predpokladu rozdielneho 

vnímania a zvládania záťažových situácií mužmi a ženami. V ďalších analýzach sa plánujeme venovať 

ich skúmaniu podrobnejšie. Pri zistení ďalších rozdielov je možné, že sa bude potrebné zamyslieť nad 

diferenciáciou intervenčných programov zvlášť pre jednotlivé pohlavia. Je dôležité, aby sa pri nich bral 

ohľad aj na kultúrne aspekty vyplývajúce z rodových stereotypov. 

 

Záver 

Významný vplyv na neskorý príchod k odborníkovi má do istej miery aj informovanosť a existencia 

prehľadu o možných ochoreniach. Mnohokrát je zhoršený zdravotný stav seniora pripisovaný 

prirodzenému úbytku schopností a zhoršovaniu mobility, ktoré k vyššiemu veku „patria“ (Vágnerová, 

2000). Je dôležité, aby obyvatelia poznali aspoň základné druhy ochorení, aby po včasnom zásahu a 

pomoci aj v seniorskom veku mali šancu viesť plnohodnotný a kvalitný život. 
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Úvod 

Práca „Vplyv únavy na kvalitu života u pacientov so SM“ je súčasťou medzinárodného projektu, do 

ktorého bude zahrnutých približne 300 pacientov so sklerózou multiplex (SM) na Slovensku. Našim 

cieľom je zistiť, ako biomedicínske a psychosociálne faktory pôsobia na funkčný stav, fyzickú, psychickú 

a sociálnu pohodu, ako aj na podporu a inštitucionálnu starostlivosť o pacientov so SM.  

Čo je to skleróza multiplex? Toto chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému sa 

vyskytuje najčastejšie medzi 20.-40. rokom života človeka (Drobný, 2002). Symptomatológia je veľmi 

rozsiahla. Najčastejšie sú príznaky spastickej obrny, mozočkový syndróm, príznaky poškodenia 

niektorých mozgových nervov, často sfinkterové poruchy. Subjektívne sa prejavujú zrakovými poruchami, 

neistotou pri chôdzi, poruchami sfinkterov a rôznymi parestéziami v končatinách. Etiológia je neurčitá, 

predpokladá sa vírusová a autoimunitná etiológia. Významnú úlohu má rehabilitácia, ktorá má začať včas 

a trvať sústavne dlhší čas (Bartko, 1982). Rozlišujeme niekoľko foriem SM, podľa priebehu a vážnosti 

ochorenia. Je to forma benígna, relaps – remitujúca, relaps – progresívna a chronicko – progresívna.  

 

Metodika 

V našej štúdii sme sa zamerali na posúdenie únavy u 47 pacientov so SM vo vzťahu k úrovni kvality 

života a vážnosti ochorenia. O stave únavy vo všeobecnosti vypovedali pacienti v 15-tej položke 

dotazníka Incapacity Status Scale (ISS). Dotazník meria v 16 položkách úroveň funkčnej neschopnosti, 

čiže určitý komplex činností pacienta, ako je kúpanie sa, obliekanie sa, či chodenie. V ďalšom dotazníku 

Multidimensional Fatigue Invenory (MFI-20) sme merali 5 dimenzií únavy: okrem všeobecnej, tiež fyzickú, 

mentálnu únavu, redukciu aktivity a redukciu motivácie. Spolu obsahuje 20 otázok. Vnímanú kvalitu 

života sme sledovali dotazníkom Leeds MS Quality of Life. Špecifický dotazník obsahuje 8 položiek a bol 

vyvinutý špeciálne pre pacientov so SM (Ford, et al., 2001). Vážnosť ochorenia u každého pacienta 

posudzoval neurológ na škále Expanded Disability Status Scale (EDSS). Zahŕňa 10 funkčných systémov. 

Sumárne skóre 0 znamená žiadnu alebo minimálnu ťažkosť a 10 smrť v dôsledku ochorenia sklerózy 

multiplex.  So zaradením do projektu súhlasilo zatiaľ 47 respondentov. Pacienti sú vo veku 18-58 rokov, z 

nich je 46,4% žien. Dosahujú priemerný vek 38,9 roka, s priemernou dĺžkou ochorenia 4,5 roka. 

Diagnóza bola stanovená odborníkmi z oblasti neurológie v nemocniciach alebo v neurologických 

ambulanciách. Dáta sú získané okrem toho aj z klubov SM na východnom Slovensku. Vylúčení sú 

pacienti, ktorí nerozumejú slovenskému jazyku, s vážnou komorbiditou, dlhšie chorí ako 15 rokov a s 

maximálnym skóre 24 bodov v neurologickej skúške mentálnych schopností MMSE. 
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Výsledky 

Pri skúmaní vzťahu medzi kvalitou života a dimenziami únavy sme objavili štatisticky významné vzťahy 

(Tabuľka 1). Úzko spolu súvisia kvalita života u pacientov s SM a vážnosť ochorenia, kvalita života 

a všeobecná únava a mentálna únava, kvalita života spolu s redukciou aktivity a motivácie. Ak majú 

uvedené premenné narastajúce, teda zhoršujúce sa skóre, aj úroveň kvality života je pacientom vnímaná 

ako horšia. Pomocou štatistickej analýzy sme vypočítali aj korelácie vo vzťahu všeobecnej únavy 

v dotazníku ISS a vážnosti a formy SM (Tabuľka 1). Únava štatisticky významne súvisí aj s redukciou 

aktivity v dotazníku MFI-20. 

 

Tabuľka 1 Vzťah všeobecnej únavy v dotazníku ISS a vážnosti a formy SM 

 Kvalita života Únava 

Forma ochorenia 0,29 0,53** 

Vážnosť  0,42** 0,52** 

Únava 0,45** 1 

Redukcia aktivity 0,32* 0,38* 

Redukcia motivácie 0,46** 0,15 

Mentálna únava 0,37* 0,17 

Kvalita života 1 0,45** 

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

 

 

Diskusia 

Zdravie človeka, v rámci neho zahrnutá únava, sa ukazuje ako dimenzia kvality života, ktorá má 

z pacientovho pohľadu pre neho mimoriadnu cenu. Zistenia prostredníctvom dotazníkov na posúdenie 

svojho zdravotného stavu sú citlivejšie než klasické údaje o zdravotnom stave človeka. Medzi 

najčastejšie oblasti kvality života patria u pacientov: zdravie, rodina, práca, náboženstvo, financie, 

vzdelanie, šťastie a podobne (Křivohlavý, 2002). Do popredia psychologických symptómov, ktoré výrazne 

ovplyvňujú kvalitu života pacientov so SM, vystupujú únavový syndróm, depresia, anxieta a zmeny nálad. 

Samovraždy sa odhadujú u pacientov so SM 7,5 násobne viac než u bežnej populácie (Lamberg, 2001). 

Častými psychickými príznakmi sú aj kognitívne poruchy, ktoré sa vyskytujú až u 69% pacientov 

(Szilasiová, 2004).  

V našej práci sme zistili, že pacienti so SM pociťujú zvýšenú únavu, ktorá úzko súvisí so zníženou 

kvalitou života a zhoršením ochorenia. Kvalita života je nižšia podľa výpovedí pacientov vtedy, ak je 

redukovaná aktivita a motivácia, ak pociťujú psychickú  únavu a zhoršenie choroby. To môže celkom 

narušiť fungovanie pacientov v pracovných a sociálnych vzťahoch. Väčšina pacientov tvrdí, že únava 

spojená so SM je odlišná od ich predošlých skúseností. Úroveň únavy sa určite líši od únavy, ktorá sa 

všeobecne objavuje v bežnej populácii. Považuje sa tak za primárnu črtu tohto ochorenia (Krupp, 

Christodoulou, 2001). 
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Záver 

Veríme, že pokrok v neuroimunológii, neurofarmakológii a zobrazovacích technikách nám pomôže lepšie 

spoznať mechanizmy vedúce k únave. Prístup zameraný na zmiernenie symptómov únavy si vyžaduje 

používať u chorých sebahodnotiace a praktické techniky, aby sa následne mohla využiť cielená 

farmakologická intervencia. 

Samozrejme, výsledky našej štúdie nemožno zovšeobecňovať na celú populáciu chorých so SM 

vzhľadom na skúmaný menší súbor pacientov, aj keď sa stotožňujú s výsledkami medzinárodných 

meraní. 
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Úvod 

Transplantácia obličky je v porovnaní s dialýzou metódou voľby liečby obličkového zlyhania kvôli nižšej 

mortalite, morbidite, spotrebe zdravotníckych zdrojov a lepšej kvalite života pacientov (Evans, et al., 

1985, Wight, et al., 1998, Valderrábano, et al., 2001, Seghal, 2002). Kým faktory ovplyvňujúce mortalitu 

a morbiditu pacientov po transplantácii obličky sú dobre preskúmané, informácie o parametroch 

ovplyvňujúcich kvalitu života sú skôr zriedkavé a neúplné. 

Kvalita života (KŽ) je multidimenzionálny konštrukt zložený z fyzickej (funkčnej), psychickej 

(psychologickej, mentálnej) a sociálnej dimenzie (Parsons, Harris, 1997, Fisher, et al., 1998, Winsett, 

Hathaway, 1999, Keown, 2001). Pre svoju komplexnosť existuje široká rada faktorov, ktoré ju nejakým 

spôsobom ovplyvňujú. Ide najmä o demografické, psychosociálne a medicínske faktory. Práve preto je na 

výskum kvality života používaných veľa rozličných metód (Edgell, et al., 1996), čo samozrejme ovplyvní 

výsledné pozorovania. Výskum v posledných rokoch ukázal, že KŽ nie je iba konštruktom bez klinického 

významu. Práve naopak, KŽ sa ukazuje byť dôležitým prediktorom iných ukazovateľov v populácii 

pacientov s obličkovým zlyhaním (Moreno, et al., 2000, Philips, et al., 2001, Mapes, et al., 2003). 

Kým vzťah medzi negatívnymi medicínskymi parametrami a mortalitou je v nefrológii už dlho zrejmý, ich 

vplyv na KŽ nie je jednoznačný (Keown, 2001). Táto práca má za úlohu preskúmať, ako KŽ ovplyvňujú 

rozličné medicínske faktory kontrolované vekom a pohlavím. 

 

Metodika 

 Oslovili sme 208 pacientov, ktorí mali pred maximálne 7 rokmi transplantovanú obličku a stále majú 

funkčný štep. Vyplnený dotazník odovzdalo 128 pacientov (61,5% návratnosť). Zber dát sa uskutočnil od 

septembra 2002 do februára 2004 v dvoch transplantačných centrách (Košice a Bratislava). Pacienti so 

závažnou demenciou alebo mentálnou retardáciou neboli do štúdie zahrnutí. Všetci pacienti pred 

začlenením do štúdie podpísali informovaný súhlas. Štúdia bola povolená lokálnou etickou komisiou. 

V medicínskych záznamoch pacientov boli vyhľadané informácie o dialyzačnej liečbe pred 

transplantáciou, trvaní dialyzačného obdobia, počte hospitalizácií v tomto období a po transplantácii, type 

štepu, čase uplynutom od transplantácie, počte akútnych rejekčných epizód, aktuálnej hodnote sérového 

kreatinínu a prítomnosti vybraných komorbidít (hypertenzia, ochorenie srdca, diabetes mellitus, cievna 

mozgová príhoda, ochorenie periférnych ciev, nádorové ochorenie, kostná choroba, iné klinicky závažné 

ochorenie). 
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Každý zaradený pacient vyplnil dotazník SF-36. „The Short-Form Health Survey“ (SF-36) je dotazník 

pozostávajúci z 36 otázok a je určený na výskum kvality života súvisiacej so zdravím (tzv. health-related 

quality of life) (Ware, Sherbourne, 1992). SF-36 pozostáva z 8 podškál: bolesť, fyzické fungovanie, 

limitácie fyzických rolí, všeobecné zdravie, vitalita, limitácie emočných rolí, mentálne zdravie a sociálne 

fungovanie. Prvé štyri podškály je možné kombinovať do sumárneho fyzického komponentu a posledné 

štyri do sumárneho mentálneho komponentu. Všetky podškály a tiež sumárne škály sú hodnotené 

číselným skóre medzi 0 a 100, pričom vyššie hodnoty znamenajú lepší výsledok. Validita a reliabilita 

dotazníka bola opakovane testovaná na populáciách z obličkovými ochoreniami vrátane pacientov po 

transplantácii (Wight, et al., 1998, Fujisawa, et al., 2000, Philips et al., 2001, Franke, et al., 2003). 

V Českej republike dotazník validizovala Skalská s kolektívom (Skalská et al., 2000). V našej vzorke 

dosiahol dotazník dobrú reliabilitu s priemerným skóre Cronbach alfa 0,83. Pre jednotlivé podškály sa 

Cronbach α pohybovala medzi 0,76 (pre limitácie emočných rolí) a 0,91 (pre fyzické fungovanie). 

Na štatistické spracovanie bola použitá lineárna regresia. Ako závislé premenné boli do analýzy vložené 

sumárne škály dotazníka SF-36. Model nezávislých parametrov pozostával z demografických 

premenných, dialyzačných premenných, transplantačných premenných a komorbidít. Analýza bola 

vykonaná s celým súborom a tiež so súborom rozdeleným na štyri vekové skupiny (do 40 rokov, 40-49 

rokov, 50-59 rokov, 60 a viac rokov). Na štatistickú analýzu bol použitý počítačový program SPSS 11.0. 

   

Výsledky 

Súbor pozostával z pacientov v priemere 28 mesiacov po obličkovej transplantácii s priemerným vekom 

48,6 roka, ktorých medián sérového kreatinínu bol 137,8 µmol/l. Približne dve tretiny pacientov boli muži. 

Pred transplantáciou boli pacienti liečení hemodialýzou s mediánom trvania 2,6 roka. Okrem troch 

pacientov mali všetci obličku od kadaveróznych darcov. Najčastejšími komorbiditami bola hypertenzia 

(96,1%) a srdcové ochorenia (31,2%). Detailný popis skúmanej populácie je v tabuľke 1. 

Priemery a smerodajné odchýlky jednotlivých podškál a sumárnych škál SF-36 v celej skúmanej vzorke 

boli nasledovné: bolesť 61.0 ± 26.5, fyzické fungovanie 63.6 ± 25.6, limitatácie fyzických rolí 46.9 ± 40.7, 

všeobecné zdravie 45.1 ± 21.6, vitalita 53.4 ± 19.6, limitatácie emočných rolí 61.7 ± 42.0, mentálne 

zdravie 64.2 ± 18.6, sociálne fungovanie 63.1 ± 26.8, sumárny fyzický komponent 55.2 ± 20.9 a sumárny 

mentálny komponent 60.2 ± 18.5. 

Regresná analýza zistila, že fyzický komponent SF-36 bol negatívne ovplyvnený stúpajúcim vekom 

pacientov (p=0,000, 23,3% vysvetlenej variancie) a vyšším počtom hospitalizácií počas dialyzačného 

obdobia (p<0,05, 2,9% vysvetlenej variancie). Mentálny komponent SF-36 bol negatívne ovplyvnený 

vekom (p<0,01, 6,0% vysvetlenej variancie). 
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Tabuľka 1 Popis súboru (N=128). 

 

 

premenná  N % alebo priemer so SD (rozsah) 

pohlavie muž 79 61.7 % 

 žena 49 38.3 % 

vek   48.6 ± 12.3 rokov (18-74) 

dialyzačná liečba pred transplantáciou hemodialýza 93 72.7 % 

 peritoneálna d. 20 15.6 % 

 oba typy 15 11.7 % 

trvanie dialýzy   2.6 rokov (0,1-35) 

počet hospitalizácií počas dialýzy 0 7 5.7 % 

 1-3 72 58.5 % 

 4-5 20 16.3 % 

 > 5 24 19.5 % 

zdroj štepu kadaverózny 125 97.7 % 

 žijúci darca 3 2.3 % 

sekundárna transplantácia  4 3.1 % 

čas od transplantácie   28 mesiacov (3-84) 

počet hospitalizácií po transplantácii 0 52 40.9 % 

 1-3 60 47.2 % 

 4-5 11 8.7 % 

 > 5 4 3.1 % 

počet akútnych rejekčných epizód   0.53± 0.66 (0-3) 

sérový kreatinín   137.8 µmol/l (75-444,4) 

hypertenzia áno 123 96.1 % 

 nie 5 3.9 % 

ischemická choroba srdca áno 40 31.2 % 

 nie 88 68.8 % 

zlyhanie srdca áno 8 6.2 % 

 nie 120 93.8% 

diabetes mellitus áno 

nie 

27 

101 

21.1 % 

78.9 % 

cievna mozgová príhoda áno 

nie 

12 

116 

9.4 % 

90.6 % 

ochorenie periférnych ciev áno 

nie 

4 

124 

3.1 % 

96.9 % 

ťažká a stredne ťažká anémia áno 7 5.5 % 

 nie 121 94.5 % 

lymfóm áno 1 0.8 % 

 nie 127 99.2 % 

kostná choroba so zlomeninami áno 4 3.1 % 

 nie 124 96.9 % 

iné závažné komorbidity áno 96 75.0 % 

 nie 32 25.0 % 
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Vzhľadom na výrazný vplyv veku na KŽ bola vykonaná rovnaká regresná analýza so súborom 

rozdeleným na štyri vekové skupiny, v ktorej boli zistené výrazné rozdiely medzi prediktormi KŽ 

v jednotlivých vekových skupinách pacientov (Tabuľka 2). Prediktorom dobrého fyzického komponentu 

KŽ bol v skupine pacientov do 40 rokov nižší sérový kreatinín (p=0,000, 42,8% vysvetlenej variancie), 

v skupine 40-49 rokov vyšší počet hospitalizácií počas dialyzačného obdobia (p<0,05, 13,4 % vysvetlenej 

variancie), v skupine 50-59 rokov vyšší sérový kreatinín (p<0,01, 18,2% vysvetlenej variancie) 

a neprítomnosť diabetes mellitus (p<0,01, 11,8% vysvetlenej variancie). Prediktorom dobrého 

mentálneho komponentu bolo v skupine do 40 rokov ženské pohlavie (p<0,05, 15,0% vysvetlenej 

variancie), v skupine 40-49 rokov nižší sérový kreatinín (p<0,05, 11,1% vysvetlenej variancie), v skupine 

50-59 rokov neprítomnosť diabetes mellitus (p<0,01, 14,6% vysvetlenej variancie) a vyšší sérový 

kreatinín (p<0,05, 5,5% vysvetlenej variancie), v skupine 60 a viac rokov nižší počet hospitalizácií 

v potransplantačnom období (p<0,05, 13,4% vysvetlenej variancie). 

 

Tabuľka 2 Lineárna regresná analýza vplyvu vybraných faktorov na SF-36. 

škála SF-36 faktory R2 ß 95 % CI p 

fyzický komponent 1sérový kreatinín 42,8 % -0,671 -0,15; -0,16 0,000 

 2dialyzačné hospitalizácie 13,4 % -0,406 -18,56;-1,10 0,029 

 3sérový kreatinín 18,2 % 0,453 0,09; 0,36 0,003 

 3diabetes mellitus 11,8 % -0,364 -15,13; -3,84 0,009 

mentálny komponent 1pohlavie 

2sérový kreatinín 

15,0 % 

11,1 % 

0.429 

-0,378 

1,74; 28,97 

-0,28; -0,01 

0,029 

0,043 

 3diabetes mellitus 

3sérový kreatinín 

4Tx hospitalizácie 

14,6 % 

5,5 % 

13,4 % 

-0,412 

0,288 

-0,415 

-24,61; -4,51 

0,01; 0,26 

-13,15; -0,20 

0,006 

0,047 

0,044 

dialyzačné hospitalizácie – počet hospitalizácií počas dialyzačného obdobia 

Tx hospitalizácie – počet hospitalizácií po transplantácii 

R2 – % vysvetlenej variance (adjusted), ß – štandardizovaný ß koefficient, CI – konfidenčný interval, 

p – p hodnota signifikancie 
1 veková sk. do 40 rokov, 2 veková sk. 40-49 rokov, 3 veková sk. 50-59 rokov, 4 veková sk. 60 a viac rokov 

 

Diskusia 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že KŽ pacientov po obličkovej transplantácii je horšia ako KŽ 

zdravej populácie. V porovnaní so štúdiou Skalskej a kol. (Skalská et al., 2000) boli priemerné hodnoty 

našich pacientov v jednotlivých podškálach SF-36 medzi 59,2 a 92,4% zodpovedajúcich priemerov zo 

spomínanej štúdie (minimum v limitáciách fyzických rolí a maximum v limitáciách emočných rolí). Najviac 

boli postihnuté fyzické domény KŽ. Tieto výsledky poukazujú na to, že medzi pacientmi stále perzistuje 

istý stupeň fyzických reštrikcií, a to aj napriek úspešnej transplantácii. Navyše vysoká smerodajná 

odchýlka poukazuje na výrazné individuálne variácie v rámci súboru. 
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Je prekvapivé, že pri analýze prediktorov KŽ v rámci celého súboru sa ako významné ukázali iba vek 

a počet hospitalizácií v dialyzačnom období. Vek pritom vysvetľoval okolo 23% variancie fyzického 

komponentu a 6% variancie mentálneho komponentu. Z uvedeného je zrejmé, že existujú výrazné 

rozdiely v prediktoroch KŽ medzi pacientmi rozličného veku. Tieto boli potvrdené detailnou analýzou po 

rozdelení súboru na štyri vekové skupiny. Prediktorom dobrej KŽ mladých pacientov je nízky sérový 

kreatinín, ktorý reprezentuje dobrú funkciu transplantovanej obličky. Podobné výsledky možno nájsť 

v štúdii Fujisawu a kol. (2000), ktorých pacienti mali podobné vekové zloženie ako táto naša podskupina. 

Naopak, v skupine starších pacientov sa ukazujú ako dôležité komorbidity vyžadujúce intenzívnu 

medicínsku starostlivosť. Prediktorom dobrej KŽ je v tejto skupine neprítomnosť diabetes mellitus a nízky 

počet hospitalizácií. 

Kvantita života, reprezentovaná prežívaním pacientov a štepov, je výrazne ovplyvnená medicínskymi 

parametrami. To je dôvodom, prečo sú tieto faktory v popredí pozornosti zdravotníckeho personálu. Zdá 

sa však, že pre kvalitu života pacientov a ich subjektívne vnímanie svojho stavu nie sú tieto parametre na 

prvom mieste. Do popredia sa dostávajú skôr iné faktory ako sú vek, pohlavie, nežiadúce účinky liečby 

(Moons, et al., 1999, De Geest, Moons, 2000, Rosenberg, et al.), compliance s liečbou (De Geest, 1996, 

Rosenberger, et al.), socio-demografické a ekonomické vplyvy (Gudex, 1995, Fisher, et al., 1998, 

Hathaway, et al., 1998, Franke, et al., 2003). 

Biologické a medicínske faktory sú dôležitými prediktormi fyzického komponentu KŽ, aj keď vysvetľujú iba 

približne tretinu jeho variancie. Ostatné dimenzie KŽ sú týmito parametrami len málo ovplyvnené. Je 

dôležité hodnotiť pacientov v závislosti od ich veku, keďže existujú výrazné rozdiely v prediktoroch KŽ 

medzi mladšími a staršími. V skupine mladších pacientov je prediktorom dobrej KŽ dobrá funkcia 

transplantovanej obličky, kým v skupine starších pacientov je to neprítomnosť závažných komorbidít. 
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Úvod 

Úrazy sú v celkovej štruktúre úmrtnosti na treťom mieste po kardiovaskulárnych a onkologických 

ochoreniach, sú však na prvom mieste v príčinách úmrtí vo vekovej skupine do 45. roku života. Úrazy 

majú najvyšší sociálne-ekonomický dôsledok na zdravotný stav obyvateľstva (invalidita, 

práceneschopnosť, smrť následkom úrazu). Riešenie problému úrazovosti a úmrtnosti následkom úrazov 

nie je možné bez komplexnej analýzy všetkých aspektov úrazového deja. V súčasných podmienkach 

analýza úrazov neprebieha vždy štandardne, najmä pre chýbanie zaužívaného, presne určeného postupu 

pri hodnotení vyšetrených okolností a najmä pri kvantifikácii poranení. 

V Európskej únii existujúce národné traumaregistre už majú určitú tradíciu a absolvovanú cestu, ktorou 

Slovensko ešte len začína kráčať. Zavedenie nami navrhovanej štandardizácie parametrov poranení 

pomocou vlastného modifikovaného systému FORTIS by mohlo byť prínosom do praxe súdneho lekára 

a chirurga-traumatológa aj preto, že uvedená štandardizácia umožní systematickú evidenciu a analýzu 

úrazov, čo je zároveň hlavnou úlohou pripravovanej verzie národného slovenského traumaregistra.  

 

Cieľ práce 

Aprobácia nami rozpracovanej metodiky FORTIS pri dokumentovaní a posudzovaní prípadov rozličných 

druhov smrteľných úrazov a úrazov s prežívaním spočívala v porovnaní hodnôt FORTIS s  už existujúcimi 

klasickými spôsobmi hodnotenia parametrov poranení (AIS/ISS, RTS, TRISS, ASCOT), čo bolo aj 

hlavným cieľom uvedenej práce. Ďalším cieľom bolo  skúmanie nových možností vizualizácie 

a kvantifikácie poranení podľa zásad modernej „medicíny na základe dôkazov“ (Evidence-Based 

Medicine, EBM), ako aj kompatibility výstupov pre unifikáciu slovenského traumaregistra, pre 

štandardizované hodnotenie parametrov poranení a pre počítačovú rekonštrukciu úrazového deja  

(Kasanický, Kohút, 1999, Szabo, et al., 2002). 

 

Materiál a metódy 

V práci boli použité vyšetrené okolnosti, sprievodná dokumentácia, lekárske nálezy, obrazová 

dokumentácia a výsledky doplňujúcich odborných vyšetrení 12 prípadov smrteľných úrazov. Bola 

vykonaná prvotná analýza poranení aj u polytraumatizovaných pacientov s prežívaním. Poranenia boli 

znázornené originálnym pomocným počítačovým softvérom, parametre poranení sa vyhodnocovali 

pomocou vlastného modifikovaného systému FORTIS. Následne sa hodnoty FORTIS porovnávali s 

hodnotami vypočítanými pomocou metódy  AIS/ISS (Abbreviated Injury Scale/Injury Severity Score). 
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Vypracovanie systému FORTIS bolo prvým dôležitým krokom k budúcej unifikácii slovenského 

traumaregistra, ale aj k vypracovaniu spôsobu kvantifikácie parametrov poranení najmä v prípadoch 

prežívania po úrazoch, čo je dôležité pre analýzu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a taktiež 

pre prípadnú prognózu poúrazových stavov.  

Už existujúca klasická metodika  výpočtu skóre vážnosti poranenia  AIS/ISS [1, 2, 3, 5] zisťuje hodnoty 

bodov podľa špeciálnych tabuliek v troch zo šiestich najviac postihnutých anatomických oblastiach tela 

človeka a zaraďuje poranenia do šiestich skupín – od ľahkých až po smrteľné. Maximálna hodnota skóre 

vážnosti poranenia, ktorá je súčtom druhých mocnín bodov, nemože byť viac ako 75. Systém AIS/ISS je 

dosť rigidný, najmä pri výpočte komplikácií úrazov. 

Naša nová metodika FORTIS má viaceré odlišnosti od klasických systémov, napríklad:  

• Výpočet bodových hodnôt poranení a ich komplikácií podľa upravených tabuliek Injury Score in 

Forensic Medicine  

• Zvláštne bodové hodnotenie základného porušenia zdravia (ZPZ) 

• Komplikácie sa delia do dvoch skupín:  

• priame poúrazové komplikácie (Ko1) - napr. šok po úraze, krvácanie 

• pridružené komplikácie (Ko2) - napr. zápalové komplikácie 

• Bodové hodnoty obsahujú aj desatinné miesta 

• Maximálny počet bodov FORTIS sa neobmedzuje 

Ani jeden nami analyzovaný existujúci národný traumaregister (Nemecko, Holandsko, Veľká Británia,  

USA) nemá grafickú osnovu pre vizualizáciu poranení. Takouto osnovou by mohol byť napr. predikčný 

program 3D SSPP (University of Michigan, USA, voľne šíriteľný, prístupný na www.engin.umich.edu), 

ktorý sa ukázal ako vhodný pre uvedené ciele. 

Pre každý prípad bol spracovaný kompletný lekársky nález v súlade s požiadavkami Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb (10. revízia). Vlastným prínosom bolo nami navrhnuté rozdelenie komplikácií do dvoch 

skupín: priame poúrazové komplikácie a pridružené komplikácie, čo nám dalo možnosť nepriamo 

hodnotiť aj kvalitu poskytnutia zdravotnej starostlivosti v prípade prežívania poškodeného.  

Pomocou systému FORTIS sa vyhodnotil každý prípad ako celok, a následne bola podobným spôsobom 

vyhodnotená aj každá relevantná položka lekárskeho nálezu.   

 

Výsledky 

Bodové hodnotenie 12 vyšetrených prípadov smrteľných úrazov s použitím klasickej metodiky AIS/ISS a 

vlastného modifikovaného systému FORTIS je uvedené v tabuľke 1. Už na prvý pohľad je jasné, že 

možnosti bodového hodnotenia poranení systémom FORTIS sú širšie, systém je flexibilnejší a relevantne 

diferencuje stupeň poškodenia zdravia pri samotnom úraze (ZPZ-základné porušenie zdravia), pri 

priamych poúrazových komplikáciach (Ko1 - napr. traumatický šok, hemoragický šok, tamponáda srdca, 

hemotorax, pneumotorax) a pri pridružených komplikáciach (Ko2 - napr. zápalové zmeny, edémy 

neúrazovej etiológie, trombózy, stavy po chirurgických operáciach atď.) 

S pomocou grafického programu 3DSSPP sa poranenia na povrchu tela poškodeného vizualizovali, a to 

s cieľom predbežného vyhodnotenia mechanizmu a fáz úrazu (Obrázok 1). Schémy a nákresy vykonané 

počas pitvy sa doplňovali na základe fotodokumentácie z pitvy (Obrázok 2 a 3). 
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Tabuľka 1. Bodové hodnotenie smrteľných  úrazov s použitím klasickej metodiky AIS/ISS a vlastného 

modifikovaného systému FORTIS 

Prípad 

č. 
Meno, vek M/Ž 

Doba 

prežívania, 

hod. 

ISS 
FORTIS 

celk 

FORTIS 

ZPZ 

FORTIS 

Ko1 

FORTIS 

Ko2 

1 P.U., 41 r. M 0 66 44,1 22,4 11,7 13 

2 M.J., 38 r. M 0 75 82,8 47,7 16,1 19 

3 A.P.,67 r. Ž 0 75 78,2 53,6 17,6 7 

4 E.P., 9 r M 0 75 57,1 41,1 9 7 

5 P.S., 49 r M 0 75 66,3 65,3 1,0 0 

6 A.Č, 80 r. Ž 0,8 57 83,2 66,2 12 5 

7 J.N., 58 r M 2 75 97,4 77,4 7,3 12,7 

8 J.B., 57 r M 24 75 99,2 60,8 20,7 17,7 

9 I.M., 47 r M 72 75 102,7 46,9 16,1 37,7 

10 Š.Ch.,57 r. M 239 75 59 19,1 14,5 25,4 

11 F.K., 51 r M 288 75 27 9,3 7,7 10 

12 M.P.,39 r M 291 75 60,8 24,2 8,5 28,1 

 

 

Obrázok 1. Vizualizácia poranení na tele poškodeného pomocou programu 3DSSPP. 

Prípad č.1. 

Kožné odreniny - červené, krvné podliatiny - modré, tržné rany - žlté, zlomeniny - zelené 
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Obrázok 2. Roztrhnutie hrudníkovej aorty (šípka) 

u chodca zrazeného dodávkovým motorovým vozidlom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3. Zlomeniny lebečnej klenby a spodiny u chodca zrazeného osobným motorovým vozidlom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky ukazujú, že pri smrti na mieste úrazu bodové hodnoty FORTIS sú relatívne väčšie pre položky 

ZPZ a Ko1, pre prežívanie po úraze sa hodnoty FORTIS Ko2 postupne zvyšujú, pretože pribúdajú nálezy 

svedčiace pre pridružené komplikácie, pričom hodnoty FORTIS Ko2 sa dajú zároveň hodnotiť  aj z 

hľadiska kvality poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Bodové zastúpenie základného poškodenia zdravia, 

priamych a pridružených komplikácií je špecifické pre každý typ prípadu.  

Z analyzovanej skupiny 100 za sebou nasledujúcich polytraumatizovaných pacientov s tupým poranením, 

hospitalizovaných na KÚCH od 7.8.2002 do 31.12.2003, mužov bolo 76, žien 24, priemerný vek – 46,6 r. 

Zo štruktúry mechanizmu úrazov viac ako 1/3 tvorili úrazy v cestnej premávke a ďalšiu skoro 1/3 – rôzne 

druhy pádov a skokov. Priemerná hodnota skóre závažnosti poranení v celej skupine bola 28,87 (Graf 1). 
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Graf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia  

Metodika štandardizácie parametrov poranení (kvantifikácia poranení) vyžaduje aplikáciu vlastného 

modifikovaného bodového systému FORTIS, ktorý umožňuje (pri kvalitných vstupných parametroch) 

vypočítať závažnosť základného porušenia zdravia, priamych poúrazových komplikácií a pridružených 

komplikácií vrátane bolestivejších spôsobov liečby a nekvalitnej zdravotnej starostlivosti, a pri smrteľných 

úrazoch určiť poškodenie zdravia, ktoré je bezprostrednou príčinou smrti (Szabo, et al., 2002).  

Na základe hodnotenia poranení pomocou FORTIS je rovnako možné tieto rozdeliť na ľahké, stredne 

ťažké, ťažké a život ohrozujúce, kde významnou sa ukazuje možnosť v určitom rozsahu predpokladať 

prognózu poškodeného. Rovnako bude možné na základe tejto štandardizácie parametrov poranení 

odlíšiť mieru zavinenia osoby zodpovednej za dopravnú nehodu od iných okolností, ako je napr. 

nezodpovedný prístup poškodeného, či nedostatočný alebo neadekvátny spôsob liečby vzniknutých 

poranení. 

Aj keď sa táto metodika ukazuje byť významnou pri hodnotení polytráum a užitočnou pre prevádzku 

traumaregistra, rovnako sa zdá, že ju nebude možné využiť pri hodnotení poranení vznikajúcich pri iných 

druhoch násilia, akými sú napr. asfyxia, utopenie a pod., keďže v týchto prípadoch nie sú poranenia 

vyvolané následkom neprimeranej sily pôsobiacej na organizmus ako celok, nevzniká teda polytrauma a 

preto je veľmi obtiažne takéto poškodenie zdravia metódou FORTIS jednoznačne kvantifikovať.  

Klasické spôsoby štandardizácie parametrov poranení (AIS/ISS) sa ukázali byť z hľadiska hodnotenia 

rozsahu poranení nedostatočné, keďže najmä pri pôsobení vyšších energií na organizmus sa už tieto 

hodnotovo nelíšia. Na rozdiel od nich odráža rozsah poranení FORTIS presnejšie, vďaka čomu sa stáva 
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uvedená kvantifikácia poranení možným východiskom pre prípadné zostavenie počítačového programu, 

ktorý by umožnil simuláciu nehodového priebehu, keďže je jasné, že FORTIS odráža závažnosť poranení 

vznikajúcich pri dopravných nehodách v závislosti od mechanickej energie, ktorou boli tieto poranenia pri 

zrážke spôsobené. V uvedenom spočíva perspektíva použitia systému FORTIS pre počítačovú 

rekonštrukciu úrazov (Kasanický, Kohút, 1999, Szabo, et al., 2002).    

Nami vypracovaná univerzálna predtlač FORTIS sa navrhuje na použitie ako súčasť zdravotnej 

dokumentácie na Ústave súdneho lekárstva a na Klinike úrazovej chirurgie v Košiciach (Obrázok 5). Na 

základe interaktívneho princípu sa pripravuje grafický a databázový program na vizualizáciu poranení a 

na automatický výpočet bodových hodnôt FORTIS. Uvedená univerzálna predtlač sa preto navrhuje ako 

základný vstupný prvok traumaregistra. 

 

Obrázok 5. Univerzálna predtlač FORTIS ktorá sa navrhuje na použitie ako súčasť zdravotnej 

dokumentácie na Ústave súdneho lekárstva a na Klinike úrazovej chirurgie v Košiciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 163

 

 

Záver 

• Klasické spôsoby štandardizácie parametrov poranení (AIS/ISS) sa ukázali byť z hľadiska hodnotenia 

rozsahu poranení nedostatočné 

• Aplikácia modifikovaného bodového systému FORTIS umožňuje vypočítať závažnosť základného 

porušenia zdravia, priamych poúrazových komplikácií a pridružených komplikácií vrátane 

bolestivejších spôsobov liečby a nekvalitnej zdravotnej starostlivosti 

• Uvedená metodika umožňuje určiť najzávažnejšie poškodenie zdravia a zvoliť správnu taktiku liečby 

• Systém FORTIS je perspektívny pre budúcu unifikáciu slovenského traumaregistra a je kompatibilný 

s národnými traumaregistrami viacerých štátov – členov Európskej únie 

 

Literatúra 

 

1. ADÁMEK, T., VAJTR, D., ŠTEFAN, J. 2001. Classification of Thorax Injuries Together with Other 

Injuried Areas by the Abbreviated Injury Scale and new Injury Severity Score. 3rd Slovak Congress of 

Forensic Medicine with International Participation – Abstracts, Košice, June 6-8, 2001, p. 8. 

2. BAKER, S.P., O’NEILL, B., HADDON, W., LONG, W.B. 1974. The Injury Severity Score: a Method for 

Patients with Multiple Injuries and Evaluating Emergency Care. The Journal of Trauma, 1974, v. 14, 

No. 3, p. 187-196. 

3. BAKER, S.P., O' NEILL, B., KARPF, R.S. The Injury Fact Book. Lexington MA, USA, Lexington 

Books, 1984, 190 s. 

4. KASANICKÝ, G., KOHÚT, P. 1999. Parametre zranenia. Znalectvo (Doprava cestná, elektrotechnika, 

strojárstvo a iné technické odbory), 1999, r. 4, č. 3-4, s. 6-12. 

5. MOORE, E.E., COGBILL, T.H., MALANGONI, M., JURKOVICH, G.J., CHAMPION, H.R. 1998. 

Scaling System for Organ Specific Injuries. AAST Injury Scaling and Scoring System, Daphne AL, 

USA, 1998. 

6. SZABO, M., BOBROV, N., VYHNÁLKOVÁ, V., GROCHOVÁ, Z., MANDELÍK, J. 2002. Skúsenosti 

s používaním programu PC-CRASH. Znalectvo (Doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné 

technické odbory), 2002, r. 7, č. 1-2, s. 54-58. 

 

 

Kontaktná adresa: 

MUDr. Nikita Bobrov, CSc. 

Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta UPJŠ a FN L. Pasteura 

Šrobárova 2 

041 80 Košice 

e-mail: bobrov@central.medic.upjs.sk 

 

 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 164

 

 

PREŽÍVANÝ EKONOMICKÝ STRES A ZDRAVIE ADOLESCENTOV 

Šléšková M.1, Nagyová I.1, Madarasová Gecková A.1, Salonna F.1, van Dijk J.P.2 

 

1 Ústav humanitných vied, PF, UPJŠ Košice, Slovensko 
2 Department of Social Medicine, Faculty of Medical Science, University of Groningen, The Netherlands 

 

 

Úvod 

Po roku 1989 sa u nás postupne začali prehlbovať sociálno-ekonomické nerovnosti medzi ľuďmi. 

Výsledky mnohých zahraničných výskumov potvrdili, že sociálno-ekonomické nerovnosti sa môžu 

prejavovať v oblastiach akými sú miera rizikového správania, zdravie, kvalita života a podobne (Kunst, 

1997, Tuinstra, et al., 1998). Stále zväčšujúce sa nerovnosti na Slovensku boli podnetom I pre 

výskumníkov, ktorí im postupne začali venovať pozornosť. V roku 1998 bol realizovaný rozsiahly výskum 

medzi študentmi 1. ročníkov 31 stredných škôl v Košickom kraji (N=2616, priemerný vek 14,9 rokov) 

(Gecková, et al., 2002, Madarasová Gecková, et al., 2004). Výskum bol zameraný na sociálno-

ekonomické nerovnosti, subjektívne hodnotené zdravie, rizikové správanie, kvalitu života, ekonomický 

stres, niektoré osobnostné charakteristiky a životné ciele adolescentov. Vplyv sociálno-ekonomických 

nerovností na niektoré oblasti života je zaujímavé sledovať z pohľadu longitudinálneho (teda nakoľko sa 

situácia zmenila u tých istých osôb) ako i z pohľadu porovnania rovnakých vekových skupín v rôznych 

časových obdobiach. Preto bolo na prelome rokov 2002/2003 realizované pokračovanie spomínaného 

výskumu. Prvá časť (prierezová štúdia) sa uskutočnila na 24 stredných školách v Košiciach medzi 

študentmi 1. a 3. ročníkov (N=1992). Druhej časti (longitudinálnej štúdie) sa zúčastnila časť s 

respondentov z prvej vlny výskumu (N=844 absolventov stredných škôl). Dotazník v oboch prípadoch bol 

venovaný  podobným témam ako ten z roku 1998. V súčasnosti prebieha spracovanie výsledkov týchto 

dvoch častí výskumu. V našom príspevku sa budeme venovať dátam týkajúcim sa ekonomickej situácie 

respondentov a jej vzťahu k ich zdraviu. 

Financie sú jedným z determinantov prostredia, v ktorom mladí ľudia vyrastajú (Hagquist, 1998). Peniaze 

im dávajú pocit kontroly nad životom, poskytujú príležitosti zúčastňovať sa na sociálnych aktivitách 

a patriť do skupiny rovesníkov. Nedostatok financií preto často súvisí s emocionálnymi problémami 

a problémami v správaní mladých ľudí (Hagquist, 1998). Mnohé výskumy potvrdzujú negatívny dopad 

chudoby na zdravie adolescentov (Abernathy, et al., 2002). Ekonomické ťažkosti prežívané počas detstva 

sa ukázali byť v úzkom vzťahu so zvýšenou  chorobnosťou v dospelosti (Lundgerg, 1993).  Vzťah medzi 

finančným stresom a zdravím je považovaný dokonca za silnejší ako vzťah medzi inými druhmi stresu 

a zdravím (Hagquist, 1998). V súvislosti s deťmi a adolescentmi je dôležitý i fakt, že finančné ťažkosti 

môžu spôsobovať konflikty medzi rodičmi, ktoré môžu neskôr vyústiť do otvorenej hostility medzi členmi 

rodiny a následne pôsobiť na zhoršovanie zdravotného stavu detí (Takeuchi, Williams, 1991). 

Problematika vplyvu ekonomickej situácie rodiny na zdravie jej členov je v zahraničnej literatúre často 

rozpracovaná. U nás sú takéto výskumy však zriedkavé, preto by sme chceli v tomto príspevku podať 

krátku  informáciu o prežívaných ekonomických ťažkostiach adolescentov a ich vzťahu k zdraviu 

adolescentov. 
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Výskumný súbor 

Respondenti v našej štúdii boli oslovovaní dvoma spôsobmi. Prvú časť vzorky tvorí 1992 študentov 

prvých a tretích ročníkov 24 stredných škôl v Košickom kraji. Údaje boli zozbierané v zime 2002. Vzorka 

je stratifikovaná podľa pohlavia a typu stredných škôl.  

Druhú časť našej výskumnej vzorky tvoria respondenti, ktorí sa zúčastnili druhej vlny longitudinálnej 

štúdie. Prvá vlna prebiehala v roku 1998 na stredných školách v Košickom kraji (Madarasová Gecková, 

2004). Respondentom, ktorí súhlasili s účasťou na druhej vlne výskumu a udali kontaktnú adresu, sme v 

Decembri 2002 zasielali poštou dotazníky spolu s ofrankovanou spiatočnou obálkou. Štyridsaťpäť a pol 

percenta z oslovených adolescentov nám zaslalo kompletne vyplnené dotazníky. Takýmto spôsobom 

sme získali odpovede od 844 absolventov všetkých typov stredných škôl. 

Celkový výskumný súbor teda pozostáva z 2836 mladých ľudí vo veku 14 až 22 rokov (priemerný vek 

17,7; 45,4% mužov, 54,6% žien). 

 

Metodiky 

Finančná situácia rodiny sa môže merať niekoľkými spôsobmi. Medzi najobjektívnejšie patrí rodinný 

príjem a typ zamestnania rodičov. Avšak niektoré výskumy ukazujú, že adolescenti nie sú vždy schopní 

podať objektívne informácie o príjme a zamestnaní ich rodičov (Currie, et al. 2000). Preto sa začali 

používať indikátory zamerané na množstvo peňazí určených na niektoré aktivity alebo na materiálnu 

situáciu rodiny (Lempers, et al., 1989, Hagquist, 1998, Currie, 2000). Z tohto dôvodu sme v našom 

výskume použili nasledujúce dva indikátory ekonomickej situácie respondentov: 

• Vnímaný finančný stres. Subjektívne prežívanie finančného stresu sme zisťovali pomocou 

metodiky odvodenej z dotazníka Hagquista (1998). Metodika pozostáva zo štyroch otázok 

týkajúcich sa neschopnosti v poslednom čase vykonať určitú činnosť (ísť von s priateľmi, 

športovať, ísť na diskotéku a kúpiť si oblečenie) z dôvodu nedostatku peňazí (napr. Stalo sa vám 

v poslednom čase, že ste nemali dosť peňazí na to, aby ste si mohli kúpiť oblečenie, ktoré ste 

chceli?). Možnosti odpovedí boli áno / nie. Pri analýze výsledkov sme pracovali s hrubým skóre 

pohybujúcim sa od 0 - žiadny stres do 4 - veľký stres. 

• Rodinný blahobyt. Túto metodiku, ako indikátor spotrebiteľskej a materiálnej deprivácie, použili vo 

svojich výskumoch Currie a kol. (2000). Metodika je zložená zo štyroch otázok. Prvé tri otázky sú 

zamerané na rodinné vlastníctvo auta, telefónu a počítača. Štvrtá otázka sa týka bývania vo 

vlastnej izbe. Faktorová analýza však ukázala nízku koreláciu štvrtej položky s predchádzajúcimi, 

preto sme ju vylúčili z ďalších analýz. Hrubé skóre tejto metodiky sa pohybuje od 0 - veľa majetku 

do 9 - veľmi málo majetku. 
Zdravotné indikátory  

Celkový zdravotný stav. Táto jedno-položková škála hodnotenia zdravotného stavu je považovaná za 

významný prediktor morbidity a mortality. Respondenti odpovedali na otázku „ Aký je všeobecne váš 

zdravotný stav?“ použitím 5 stupňovej Likertovej škály (vynikajúci, veľmi dobrý, dobrý, dostatočný, zlý).  

Škála vitality a škála duševného zdravia sú subškály multidimenzionálneho dotazníka SF 36 (Ware, et al., 

1992). Škála vitality pozostáva zo 4 položiek (pocit energie, chuti do života, únavy, vyčerpanosti), škála 

duševného zdravia z 5 položiek (pocity nervozity, smútku, neschopnosti sa rozveseliť, šťastia, pokoja). 
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Hrubé skóre získané v jednotlivých škálach sa prepočíta podľa určeného vzorca v rozmedzí 0 – 100. Čím 

vyššie skóre dosiahne respondent v jednotlivých škálach, tým lepší je jeho zdravotný stav. 

Zdravotné ťažkosti vyskytujúce sa počas predchádzajúceho mesiaca sme zisťovali pomocou Slovenskej 

verzie Holandského dotazníka VOEG (Jansen, Sikkel, 1994). Táto skrátená verzia obsahuje 13 

zdravotných ťažkostí (napr. bolesti hlavy, chrbta, atď.). Respondenti na každú z položiek odpovedali na 

trojbodovej škále (nikdy, menej ako 3 krát, viac ako 3 krát). Hrubé skóre (0-13) sme počítali podľa toho, či 

respondenti uviedli, že danou ťažkosťou trpia viac ako 3 krát.  

 

Štatistické analýzy  

Výsledky sme spracovali pomocou štatistického programu SPSS 10.0. Vzťah medzi finančnou situáciu 

a zdravím sme analyzovali použitím Pearsonovho korelačného koeficientu. 

 

Výsledky 

V tabuľke 1 je zobrazené percentuálne zastúpenie jednotlivých odpovedí v metodikách finančný stres 

a rodinný blahobyt. Najviac respondentov odpovedalo, že nemá dostatok peňazí na oblečenie, ktoré by si 

chceli kúpiť (viac ako polovica respondentov) a na to, aby si išli sadnúť von s priateľmi (viac ako tretina). 

Priemerný počet odpovedí „áno“ bol .... čo sa týka rodinného blahobytu, viac ako jeden telefón 

v domácnosti majú dve tretiny respondentov. 40% uvidelo, že doma nemajú počítač a 33% rodín 

respondentov nevlastní auto.  

 

Tabuľka 1 Deskripcia odpovedí na škály týkajúce sa finančných ťažkostí.                                             

Finančný stres Rodinný blahobyt 

 áno nie  nie áno jedno áno viac 

von s priateľmi 35% 65% telefón 6% 21% 73% 

šport 25% 75% počítač 40% 53% 7% 

oblečenie 54% 46% auto 33% 53% 14% 

diskotéka 26% 74%     

priemer (0-4) 1,65 priemer (0-9) 2,77 

 

Tabuľka 2 popisuje priemerné hodnoty v jednotlivých zdravotných indikátoroch, ktoré respondenti 

uvádzali. Svoj celkový zdravotný stav hodnotili respondenti medzi bodmi 2 a 3, teda svoj zdravotný stav 

považujú za veľmi dobrý až dobrý. Vitalitu a duševné zdravie hodnotili respondenti približne v strede 

oboch škál, viac však k pozitívnemu pólu. Priemerný počet zdravotných ťažkostí, ktoré uvádzali, je 2,4. 

 

Tabuľka 2 Priemerné hodnoty uvádzané respondentmi v jednotlivých zdravotných indikátoroch 

Zdravotný indikátor priemer 

Celkový zdravotný stav (1-5) 2,25 

Vitalita (0-100) 56,1 

Duševné zdravie (0-100) 60,9 

Zdravotné ťažkosti (0-13) 2,36 
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Tabuľka 3 vyjadruje korelačné koeficienty medzi jednotlivými zdravotnými indikátormi a indikátormi 

ekonomickej situácie rodiny. V prvom riadku je viditeľný vzťah medzi finančným stresom a zdravím 

adolescentov. Vo všetkych štyroch prípadoch bol tento vzťah štatisticky signifikantný (p<0,001). 

Korelačné koeficienty medzi škálou rodinného blahobytu a zdravotnými indikátormi boli nižšie. Rodinný 

blahobyt štatisticky významne súvisel len s celkovým zdravotným stavom (p<0,001) a duševným zdravím 

(p<0,05) respondentov.  

 

Tabuľka 3 Vzťah medzi finančnou situáciou a zdravím respondentov 

(Pearsonov korelačný koeficient) 

 Celkový zdravotný 

stav 

Vitalita Duševné zdravie Zdravotné ťažkosti

Finančný stres 0,123*** -0,164*** -0,199*** 0,141*** 

Rodinný blahobyt 0,062** -0,010 -0,039* -0,003 

 

Diskusia a záver 

Cieľom nášho príspevku bolo podať deskriptívne informácie o tom, ako vnímajú svoju ekonomickú 

situáciu adolescenti v Košickom kraji a aký je súvis medzi touto situáciou a zdravím respondentov. 

Naše výsledky naznačujú, že subjektívne vnímané finančné ťažkosti (reprezentované metodikou 

Finančný stres) užšie súvisia s negatívnym hodnotením zdravia ako rodinný blahobyt (reprezentovaný 

skôr objektívnymi indikátormi ekonomickej situácie rodiny). Tieto výsledky sú v súlade s názormi 

niektorých autorov, ktorí uvádzajú, že dôsledky stresu môžu do značnej miery závisieť od toho ako je 

potenciálny stresor subjektom prijímaný a vnímaný ako stresujúci (Takeuch, Williams, 1991). Pre deti 

a adolescentov je subjektívne vnímanie finančnej situácie rodiny často omnoho dôležitejšie ako 

objektívna strata financií (Lempers, et al., 1989, Hagquist 1998).  

Naše výsledky sú však len orientačné. Bolo by vhodné použiť viac metodík na zisťovanie ako objektívnej 

tak subjektívne vnímanej ekonomickej situácie aby sme mohli podať jednoznačné závery. Keďže je 

problém sociálno-ekonomických nerovností na Slovensku relatívne nový, veríme, že sa postupne vytvorí 

priestor na jeho skúmanie. 
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Úvod 

Priemerná dĺžka dožitia v SR je v súčasnosti jedna z najhorších v strednej Európe. Hlavnou príčinou tejto 

skutočnosti je mortalita na kardiovaskulárne a onkologické choroby. Mortalita na kardiovaskulárne 

choroby je zodpovedná za 51% všetkých úmrtí. Podobné štatistické údaje platia aj pre SR. Podľa úradu 

zdravotníckych informácií a štatistiky  zomiera na Slovensku 546 ľudí na 100 tisíc obyvateľov na 

kardiovaskulárne choroby a 225 ľudí na 100 obyvateľov na onkologické choroby. Táto štatistika platí pre 

priemernú generáciu. U ľudí starších ako 65 rokov to činí už 4025 na 100 tisíc obyvateľov v 

prípade kardiovaskulárnych chorôb a 1153 na 100 tisíc obyvateľov pri onkologických chorobách (UZIŠ, 

2003). Pod pojmom civilizačné ochorenia rozumieme ochorenia, ktoré sú v rozhodujúcej miere 

spôsobené prostredím, ekologickou situáciou, celkovou chemizáciou spôsobu života a životným štýlom. 

Tieto faktory spôsobujú vzostup rozličných degeneratívnych ochorení, autoagresívnych, nervových, 

porúch správania, ale aj skupiny ochorení na imunopatologickom podklade (Bačinský, 1997). Obezitu 

možno dnes zaradiť vo svete aj u nás medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce civilizačné ochorenia. Zvyšuje 

riziko vzniku hypertenzie, vysokej hladiny cholesterolu v plazme a diabetu mellitu a je nezávislým 

rizikovým faktorom pre ischemickú chorobu srdca a cievnu mozgovú príhodu (Berg, 1993). Obezita je 

jedným z najviditeľnejších, ale až donedávna najzanedbávanejších zdravotných problémov. Dnešná 

vysoká prevalencia obezity a jej rýchly nárast za posledných 20 rokov sa označuje ako „epidemický“. 

Dnes je to už celosvetový problém postihujúci všetky vekové a sociálno-ekonomické skupiny  

(www.vup.sk).Obsah telesného tuku, celkového cholesterolu, glukózy a hodnota krvného tlaku sú 

ukazovatele, ktoré sa dajú jednoducho a rýchlo zmerať a poskytujú dôležitú informáciu o tom, do akej 

miery sme ohrození rizikom ochorenia. 

 

Metodika 

Vzhľadom na vysoký záujem zamestnancov o zdravie a prevenciu chorôb sme na Katedre výživy ľudí 

FAPZ SPU Nitra uskutočnili skríningové vyšetrenie. Sledovali sme viaceré klinicko-somatické parametre 

a ukazovatele zdravotno-nutričného stavu, ktoré ovplyvňuje spoluúčasť viacerých vonkajších faktorov, 

predovšetkým spôsob stravovania, obezita, nedostatok fyzickej aktivity a aj fajčenie.  

V náhodne vybratej skupine 133 zamestnancov, z toho 88 žien (66,2%) a 45 mužov (33,8%) vo veku 24-

77 rokov sme sledovali BMI - body mass index, podiel telesného tuku (prístrojom OMRON BF 300 na 

princípe bioelektrickej impedančnej analýzy), glykémiu nalačno (prístrojom One touch basic), 

cholesterolémiu  (prístrojom Accutrend GCT) a krvný tlak (systolický - TKs a diastolický - TKd) ortuťovým 

tlakomerom. Sledované parametre sme vyhodnotili podľa štandardných metodík merania.  
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Výsledky 

Zo súboru tvorili najväčší podiel (39,1%) osoby vo veku 51-60 rokov (Tabuľka 1). Priemerný vek žien bol 

45,8 ± 9,1 a mužov 50,4 ± 12,1 rokov. Priemerná telesná výška žien bola 164,3 ± 4,6 a mužov 175,8 ± 6,4 

cm. Priemerná telesná hmotnosť žien bola 68,9 ± 13,4 a mužov  87,4 ± 13,2 kg (Tabuľka 2). 

 

Tabuľka 1 Vekové kategórie  respondentov (n- počet, % - percentuálne vyjadrenie) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Tabuľka 2 Charakteristika  súboru                                                                                          

 ženy muži spolu 

n (%) 88 (66,2 %) 45 (33,8 %) 133 (100 %) 

vek (roky) 

priemer ± SD 

minimum 

maximum 

medián 

modus 

 

45,8 ± 9,1 

24 

65 

47 

40 

 

50,4 ± 12,1 

25 

77 

53 

60 

 

47,3 ± 10,4 

24 

77 

49 

52 

výška (cm) 

priemer ± SD 

minimum 

maximum 

medián 

modus 

 

164,3 ± 4,9 

152 

177 

164 

164 

 

175,8 ± 6,4 

165 

195 

176 

178 

 

168,2 ± 7,6 

152 

195 

167 

164 

hmotnosť (kg) 

priemer ± SD 

minimum 

maximum 

medián 

modus 

 

68,9 ± 13,4 

45,5 

102 

66,5 

68,5 

 

87,4 ± 13,2 

64 

122 

86,5 

84 

 

75,2 ± 15,9 

45,5 

122 

74 

64 

 

ženy muži spolu Vek (roky) 

n % n % n % 

≤ 30 7 8,0 6 13,3 13 9,8 

31-40 20 22,7 4 8,9 24 18,0

41-50 29 33,0 7 15,6 36 27,1

51-60 30 34,0 22 48,9 52 39,1

> 60 2 2,3 6 13,3 8 6,0 



Vzdelávanie, výskum a prax verejného zdravotníctva v SR 
 

1. konferencia s medzinárodnou účasťou                                                        21.-23. október 2004, Košice, SR 171

 

 

Podľa programu CINDI na Slovensku je epidemiológia obezity nasledujúca: nadváha u mužov 

predstavuje 23,3%, obezita 23,3%. Žien s nadváhou je 13,8% a obéznych 22,4%. Obezitu sme celkovo 

zistili u 34,6% osôb, a to u 27,3% žien (telesný tuk 35% a viac) a 48,9% mužov (telesný tuk 25% a viac). 

Nadhmotnosťou trpí 40,9% žien (telesný tuk 30-34%) a 26,7% mužov (telesný tuk 20-24%) (Tabuľka 3). 
Priemerné hodnoty podielu tuku v organizme sú uvedené v tabuľke 4. 

 

Tabuľka 3 Podiel telesného tuku u sledovaných osôb 

 

 

Tabuľka 4 Priemerné hodnoty podielu tuku v organizme 

 ženy muži spolu 

n (%) 88 (66,2 %) 45 (33,8 %) 133 (100 %) 

tuk (%) 

priemer ± SD 

minimum 

maximum 

medián 

modus 

 

31,6 ± 6,3 

13,1 

45,5 

31,6 

30,2 

 

25,1 ± 6,4 

11,7 

36,1 

24,9 

22,9 

 

29,4 ± 7,1 

11,7 

45,5 

30,2 

30,3 

tuk (kg) 

priemer ± SD 

minimum 

maximum 

medián 

modus 

 

22,5 ± 8,5 

6 

44,1 

20,9 

19,1 

 

22,5 ± 8,4 

7,7 

43,7 

20,9 

17,2 

 

22,5 ± 8,4 

6 

44,1 

20,9 

19,1 

 

 

U väčšiny dospelých je BMI užitočným ukazovateľom rizika ohrozenia ich zdravotného stavu. Podľa BMI 

sme zistili, že normálnu hmotnosť má 28,9% mužov a 43,2 % žien. Zvýšenú telesnú hmotnosť má 31,1% 

mužov a 37,5 % žien. Obezitu sme zaznamenali u 40 % mužov a 19,3 % žien (Tabuľka 5). 

 

ženy muži spolu Telesný tuk (%) 

norma n % norma n % n % 

štíhla < 20 3 3,4 < 10 0 0 3 2,3 

normálna 20-29 25 28,4 10-19 11 24,4 36 27,1 

nadváha 30-34 36 40,9 20-24 12 26,7 48 36,0 

obezita > 35 24 27,3 > 25 22 48,9 46 34,6 
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Tabuľka 5 Posúdenie telesnej hmotnosti podľa BMI 

ženy muži spolu BMI (kg/m2) 

norma n % norma n % n % 

normálna hmotnosť ≤ 24 38 43,2 ≤ 25 13 28,9 63 47,4 

Zvýšená hmotnosť 24,1-28,9 33 37,5 25,1-29,9 14 31,1 39 29,3 

Obezita ≥ 29 17 19,3 ≥ 30 18 40,0 31 23,3 

 

Tabuľka 6 Priemerné hodnoty BMI 

 ženy muži spolu 

n (%) 88 (66,2 %) 45 (33,8 %) 133 (100 %) 

BMI (kg/m2) 

priemer ± SD 

minimum 

maximum 

medián 

modus 

 

25,5 ± 4,5 

18 

37,9 

24,7 

23,4 

 

28,4 ± 4,5 

20,2 

40,9 

27,7 

23,4 

 

26,4 ± 4,7 

18 

40,9 

25,4 

23,4 

 

 

Obezita je hlavným rizikovým faktorom chronických, život ohrozujúcich, neprenosných ochorení, 

napríklad diabetu typu 2, srdcovo-cievnych ochorení (CVD), rizikových faktorov CVD (hypertenzia, 

zvýšená hladina krvného cholesterolu) a niektorých druhov rakoviny súvisiacej s hormónmi alebo 

rakoviny hrubého čreva (www.vup.sk). 

 

Tabuľka 7 Relatívne riziko zdravotných problémov súvisiacich s obezitou (WHO, 2000) 

 

vysoké riziko 

(relatívne riziko vyššie ako 3) 

stredné riziko 

(relatívne riziko 2-3) 

mierne riziko 

(relatívne riziko 1-2) 

diabetes 2. typu CHD rakovina (prsníka 

u postmenopauzálnych žien, 

maternice, hrubého čreva) 

ochorenie žlčníka hypertenzia abnormality reprodukčných 

hormónov 

dislipidémia osteoartritída polycystický vaječníkový 

syndróm, porucha plodnosti 

inzulínová rezistencia hyperurikémia a dna bolesti v krížoch 

dýchavičnosť  zvýšené riziko komplikácií pri 

anestézii 

nespavosť  poškodenia plodu súvisiace 

s obezitou matky 
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Celoslovenský prieskum hladín celkového cholesterolu ukázal vysoký výskyt hypercholesterolémie nielen 

v mužskej, ale najmä ženskej časti populácie (Ginter, 2002). 

V júni 2003 pojazdné laboratórium Florabus uskutočnilo prieskum v  24 mestách  na Slovensku 

s celkovým počtom respondentov 1389. Cieľom bolo monitorovať výskyt rizikových faktorov srdcovo-

cievnych ochorení, ako aj životný štýl obyvateľov Slovenska. Priemerná hladina celkového cholesterolu 

bola u mužov 4,84 mmol/l, u žien 5,16 mmol/l. Hodnoty < 5,2 malo 66,2% mužov a 54,2% žien, hodnoty 

v rozmedzí 5,2-6,2 mmol/l sa vyskytli u 25,9% mužov a 31,3% žien. Rizikový cholesterol malo 7,9% 

mužov a 14,7% žien (www.florastranky.sk). 

V našom prieskume sme zistili, že hraničnú hladinu celkového cholesterolu v krvi 5,20-6,49 mmol/l malo 

43,1% žien a 46,7% mužov, rizikovú hladinu 6,50 mmol/l a viac  20,5% žien a 15,8% mužov (Tabuľka 8). 

 

Tabuľka 8 Koncentrácia cholesterolu v krvi  u sledovaných osôb 

ženy muži spolu Cholesterol (mmol/l) 

n % n % n % 

normálny < 5,20 32 36,4 21 46,7 53 39,8 

hraničný 5,20-6,49 38 43,1 21 46,7 59 44,4 

rizikový ≥ 6,50 18 20,5 3 6,6 21 15,8 

 

 

Obezita je hlavnou príčinou vzniku diabetes mellitus 2. typu (Hainer, 1996). Napriek tomu, že v našom 

súbore bol vysoký výskyt nadváhy a obezity, v priemere 70,0% respondentov malo hladinu glukózy 

v norme (Tabuľka 9). Hraničnú glykémiu 5,60-6,09 mmol/l malo 15,9% žien a 17,8% mužov, rizikovú 

glykémiu 6,10 mmol/l a viac 12,5% žien a 15,6% mužov.  

 

Tabuľka 9 Hladina glukózy v krvi 

ženy muži spolu Glukóza (mmol/l) 

n % n % n % 

normálna < 5,59 63 71,6 30 66,6 93 70,0 

hraničná 5,60-6,09 14 15,9 8 17,8 22 16,5 

riziková ≥ 6,10 11 12,5 7 15,6 18 13,5 

 

V tabuľke 10 môžeme vidieť, že najviac respondentov malo systolický tlak krvi v rozmedzí 120-129 

mmHg (38,7% žien a 31,1% mužov).  Najviac žien (38,6%) aj mužov (29,3%) malo diastolický tlak krvi < 

80 mm Hg (Tabuľka 11).  
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Tabuľka 10 Systolický tlak krvi 

ženy muži spolu sTK (mmHg) 

n % n % n % 

< 120 23 26,1 2 4,4 25 18,8 

120-129 34 38,7 14 31,1 48 36,1 

130-139 22 25,0 11 24,4 33 24,8 

140-159 8 9,1 11 24,4 19 14,3 

160-179 1 1,1 7 15,6 8 6,0 

≥ 180 0 0 0 0 0 0 

 

Tabuľka 11 Diastolický tlak krvi 

 

Záver 

V našom súbore sme zistili vysoký výskyt nadhmotnosti a obezity. Nadhmotnosťou trpí až 40,9% žien 

a obezitou 27,3% žien. V prípade mužov sme zistili, že takmer polovica mužov (48,9%) je obéznych. 

Z výsledkov môžeme potvrdiť, že obezita sa stáva aj celoslovenským problémom. Dnes sa všeobecne 

vie, že základnou príčinou celosvetovej epidémie obezity je sedavý životný štýl a vysokotučná strava 

s vysokým obsahom energie, čo môže mať za následok vážne zdravotné problémy. Vieme, že „prevencia 

je lepšia ako liečba“, čo platí osobitne pri obezite, a preto by bolo potrebné zmeniť  životný štýl a  

stravovacie návyky, čo je možné dosiahnuť aj intenzívnou nutričnou intervenciou.  

Nepriaznivá situácia je aj v prípade hladiny cholesterolu, nakoľko u viac ako 40% mužov aj žien sú 

hodnoty cholesterolu hraničné. Lepšia situácia je v prípade hladiny glukózy, kde 71,6% žien a 66,6% 

mužov má normálne hodnoty. Hodnoty krvného tlaku sú na celkom dobrej úrovni, pričom môžeme 

konštatovať, že o niečo horšia je situácia  u mužov. 
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ženy muži spolu dTK  

(mmHg) n % n % n % 

< 80 34 38,6 5 11,1 39 29,3 

80-84 24 27,3 13 28,9 37 27,8 

85-89 6 6,8 4 8,9 10 7,5 

90-99 18 20,5 10 22,2 28 21,1 

100-109 6 6,8 7 15,6 13 9,8 

≥ 110 0 0 6 13,3 6 4,5 
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PROBLÉMY SPREVÁDZAJÚCE STAROBU 

A MOŽNOSTI ZLEPŠENIA STAROSTLIVOSTI O STARÝCH ĽUDÍ 

Suchanová R.1, Tirpáková L.1, Sováriová Soósová M.1, Zamboriová M.1 

 
1 Ústav ošetrovateľstva, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

 

 

Úvod 

Problémy starnutia a staroby nadobúdajú na začiatku tretieho milénia osobitný charakter a význam. Starý 

človek často trpí bolesťou, neúspechmi; úzkosťou a nepokojom; obavami z budúcnosti; samoty, choroby 

a závislosti; chudobou, lebo je zväčša nemajetný a závislý na dôchodku (Koval, 2001). Cieľom nášho 

prieskumu bolo zistiť spokojnosť resp. nespokojnosť seniora so sociálnym postavením po odchode 

do starobného dôchodku. 

 

Metodika 

Na získanie potrebných údajov sme použili dotazníkovú metódu. Dotazník bol neštandardizovaný a bol 

zostavený pre vlastné účely. Pozostával zo 16 položiek a obsahoval otvorené a uzavreté otázky, týkajúce 

sa spokojnosti s terajšou sociálnou situáciou, bývania, poskytovania zdravotníckej starostlivosti, 

sociálnych kontaktov, pociťovania úzkosti a trávenia voľného času. 

Prieskum sme realizovali u 48 osôb, 9 mužov a 39 žien, čo tvorí z celkového súboru 18,7% mužov 

a 81,3% žien, vo veku od 55 do 81 rokov. Prieskum bol realizovaný u dôchodcov v okrese Košice – 

mesto. Do súboru sme zaradili iba takých respondentov, ktorí boli somaticky a psychicky komponovaní 

do takej miery, že boli schopní samostatne vyplniť dotazníkový formulár. Uvedení respondenti sú 

v starobnom dôchodku priemerne 14,6 rokov. 

 

Výsledky a diskusia 

Vychádzajúc z údajov, ktoré sme získali prostredníctvom nášho prieskumu, je možné konštatovať, že 

väčšina respondentov (81,30%) vníma svoju sociálnu situáciu po odchode do starobného dôchodku ako 

zhoršenú (48,00%) a výrazne zhoršenú (33,30%). Ako najčastejšie príčiny zhoršenia sociálnej 

situácie respondenti uvádzali: nízke dôchodky (56,30%), vysoké náklady na potraviny (47,90%) a vysoké 

náklady na nájomné (45,80%). 

Podobné výsledky získali aj Smoleňová, Mátéffyová (1991) pri realizácii dotazníkového prieskumu 

u starých ľudí, kde ako najčastejšie príčiny nespokojnosti uvádzali starí ľudia nízky dôchodok a zlý 

zdravotný stav. 

Zo získaných výsledkov vyplýva, že väčšina žije v samostatnej domácnosti buď sama (52,10%), 
alebo  so svojim životným partnerom (35,40%). Zo spomínaných údajov vyplýva, že v súčasnej dobe 

vo väčšine prípadov žije nukleárna rodina samostatne a takisto starý človek túži väčšinou zotrvať 

v samostatnom spôsobe života. To dokazujú aj výsledky prieskumu Smoleňovej a Mátéffyovej (1991), 

kde absolútna väčšina respondentov (93,3% žien a 76,6% mužov) vyjadrila želanie žiť v samostatnej 

domácnosti buď sám alebo so svojim životným partnerom. 
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Väčšina opýtaných respondentov udržiava sociálne kontakty, často sa stretáva so svojimi blízkymi, 

priateľmi, príbuznými a rovnako väčšina respondentov tiež subjektívne pociťuje záujem o svoju osobu 

zo strany svojich blízkych a hodnotí ju ako dostatočnú (75,20%). To koreluje s výsledkami  

Smoleňovej a Mátéffyovej (1991), kde rovnako väčšina opýtaných respondentov (82%) hodnotí vzťahy 

k rodine, predovšetkým k deťom, ako dobré. 
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V prieskume sme sa zameriavali aj na zistenie toho, či seniora limituje jeho zdravie pri vykonávaní 
bežných denných činností . Ak bola odpoveď kladná, zaujímalo nás, na koho sa najčastejšie senior 

obráti s prosbou o pomoc. Väčšina respondentov uviedla, že nepotrebuje pomoc, dokáže urobiť všetko 

samostatne (47,90%) alebo potrebuje len minimálnu pomoc pri niektorých činnostiach (25,00%). 

V prípade potreby sa respondenti najčastejšie obracajú o pomoc: na svoje deti (37,50%) a na životného 

partnera (27,00%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väčšina respondentov konštatuje, že sú nespokojní (41,60%) až veľmi nespokojní (18,70%). Ako 
najčastejšie príčiny nespokojnosti so systémom zdravotníckej starostlivosti u nás uvádzali 

respondenti predovšetkým: 

- vysoké finančné náklady na lieky  (64,60%), 

- reformy prebiehajúce v súčasnej dobe v zdravotníctve (43,80%), 
- nízku úroveň lekárskej starostlivosti (27,00%), 

- nedostupnosť kúpeľnej liečby (6,30%). 
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Starý človek v súčasnej slovenskej spoločnosti je ekonomicky chudobný, nemá úspory a je chorý. 

Súčasné zdravotnícke služby sú také drahé, že ich finančná úhrada zvyčajne presahuje bežné možnosti 

seniora. Všetky tieto aspekty sa premietajú aj do zvýšenej frekvencie prežívania negatívnych emócií.   

Ďalšie negatívne emócie ako sú smútok, stiesnenosť prežívalo za posledný mesiac zriedkavo 14,60%, 

občas 33,30% a často 12,50% opýtaných respondentov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto výsledky prieskumu nemôžeme generalizovať na celú populáciu starých ľudí, sú však významnou 

sondou do problematiky starostlivosti o starých ľudí, a tým aj do celospoločenskej situácie. 

 

Záver 

V starobe, omnoho viac ako v iných vekových skupinách, je chorobnosť a prípadne i sebestačnosť 

výrazne ovplyvňovaná sociálnymi faktormi (napr. nízkym dôchodkom, nevhodným bývaním), 

hospitalizáciou alebo umiestnením do domova dôchodcov, úmrtím partnera či iného blízkeho človeka, 

sociálnou izoláciou, pocitmi osamelosti, opustenosti a pod. Z týchto dôvodov sa hovorí o vzájomnej 

zdravotnej a sociálnej podmienenosti u starých ľudí.  

Predĺženie veku, udržanie zdravia, oddialenie bezvládnosti a odkázanosti na pomoc, podpora plného 

a aktívneho spoločenského života, zvyšovanie kvality seniora, zladenie starostlivosti o zdravie so 

starostlivosťou o sociálne kontakty a hospodársku situáciu starého človeka sú princípom programu 

„Zdravo starnúť v Európe“. Toto úsilie je začlenené aj v Národnom programe podpory zdravia v SR 

v zmysle programu SZO Zdravie pre všetkých v 21. storočí, ktorý bol prijatý v máji 1998. Osobitný 

význam pre seniorov má aj tzv. „druhý životný program“ súhrnne označujúci také aktivity ľudí 

v starobnom dôchodku, ktoré im prinášajú pocit uspokojenia a spoločenského uznania, ktoré je 

porovnateľné s tým , keď boli zamestnaní. „Druhý životný program“  zahŕňa napr. možnosť zotrvania 

v pracovno – právnom vzťahu, dobrovoľnícku výpomoc zo strany seniorov, rozvíjanie individuálnych 

aktivít a záľub, štúdium na akadémiách a univerzitách tretieho veku (Haškovcová, 2002).  
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Cieľom zdravotníckej starostlivosti o starých občanov by malo byť:  zmiernenie stupňa ich závislosti 

alebo zábrana jej vzniku, udržanie starého človeka čo najdlhšie sebestačným v domácom prostredí, 

rozvíjanie a podpora prevencie patologického a predčasného starnutia,  dispenzarizácia rizikových star-

núcich a starých ľudí, edukácia zameraná na prípravu na starobu a životný štýl. Celkovo by 
starostlivosť o geronta mala byť: dostupná priestorovo aj finančne; primeraná s ohľadom na povahu 

zdravotného stavu seniorov; zlepšujúca kvalitu jeho života; poskytovaná multidisciplinárne - lekárskymi, 

ale aj kvalifikovanými nelekárskymi profesiami, a to predovšetkým sestrami, ale i fyzioterapeutmi, 

ergoterapeutmi a pod.; zabezpečujúca rovnováhu vo vzťahu liečba – starostlivosť. 
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ICF – VÝZVA   K SPOLUPRÁCI 

Repková K.1 

 
1 Stredisko pre štúdium práce a rodiny, Bratislava 

 

 

Úvod 

Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia (ďalej MKF) prijatá Svetovou 

zdravotníckou organizáciou v roku 2001 je výsledkom dlhodobého a komplexného procesu revízie 

predchádzajúcich klasifikácií spracovaných touto organizáciou na účely popisu javov súvisiacich so 

zdravím ľudí. Podstatou procesu revízie doterajších klasifikácií je systémový prechod od informácií o 

mortalite a morbidite (pôvodná Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb, MKCH-10) cez klasifikáciu 

následkov choroby alebo poruchy (Medzinárodná klasifikácia porúch, dizaptibility a hendikepu, MKPDH, 

1980) ku klasifikácii komponentov zdravia (MKF, 2001). V článku ponúkame vymedzenie špecifických 

cieľov klasifikácie, jej filozofické východiská, vecný rozsah, úvahy o jej využiteľnosti v podmienkach 

Slovenska a výzvy pre výskum či spoluprácu rozličných odborníkov a inštitúcií zapojených do systému 

verejného zdravia a sociálnej ochrany. S ohľadom na limitovaný rámec štúdie možno samozrejme 

sprostredkovať len rámcové informácie o klasifikácii. S jej plnou verziou sa môžu záujemcovia oboznámiť 

na ICF prehliadači: www.who.int/classification/icf  alebo kontaktovať Asociáciu organizácií zdravotne 

postihnutých občanov SR (www.aozpo.sk), na pôde ktorej sa zabezpečil preklad tohto dokumentu do 

slovenského jazyka a ktorá vyvíja aj ďalšie odborné aktivity na jeho disemináciu. 

 

MKF – špecifické ciele  

Podľa autorov klasifikácie možno jej špecifické ciele zhrnúť takto (MKF, s. 7): 

• poskytnúť vedecký podklad pre porozumenie a výskum (štúdium) zdravia a stavov súvisiacich so 

zdravím, ich dosahu a determinantov, 

• zaviesť spoločnú reč (štandardizovaný, spoločný jazyk) na opis zdravia a stavov súvisiacich so 

zdravím s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi rozličnými subjektami (zdravotnícki pracovníci, 

výskumníci, politici, verejnosť, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím), 

• podporiť komparabilnosť dát z rôznych krajín, 

• poskytovať systematické kódovanie pre zdravotnícke informačné systémy. 

 

Aj z uvedených cieľov vyplýva, že MKF nemá slúžiť len na popis zdravotnej situácie  chorých ľudí alebo 

ľudí s trvalejšími funkčnými poruchami (ľudí so zdravotným postihnutím), ale na popis zdravotných 

charakteristík a charakteristík súvisiacich so zdravím všetkých ľudí. V tom spočíva univerzálnosť  tohto 

nástroja v rámci rozličných systémov zdravotnej starostlivosti či sociálnej ochrany, ale aj v rámci 

výskumu, štatistiky a monitoringu zdravotných javov a javov,  ktoré súvisia so zdravím  ľudí a podmieňujú 

ho. 
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ICF – filozofické východiská a vecný rozsah 

Základných filozofickým východiskom MKF je jej zameranosť nie na všeobecnú klasifikáciu ľudí, ale na 

klasifikáciu zdravotnej charakteristiky ľudí v kontexte jednotlivých životných situácií a environmentálnych 

dosahov. Z toho istého princípu vychádza aj prístup k zdravotnému postihnutiu v živote človeka, ktoré sa 

skúma na základe interakcie zdravotnej charakteristiky jedinca s kontextovými faktormi jeho života. 

V súlade s touto filozofiou je definovaný aj vecný rozsah klasifikácie, t.j. komponentov sledovania a 

popisovania. Sú nimi: 

• zdravotné domény 

• domény súvisiace so zdravím 

• osobné faktory 

 

Zdravotné domény 

V rámci zdravotných domén sa skúmajú: 

¬ telesné funkcie (ide o fyziologické funkcie telesnej sústavy vrátane duševných funkcií. Sú 

usporiadané do 8 kapitol s ďalšou podrobnejšou štrukturáciou. Pre ilustráciu uvádzame, že napr. 

kapitola mentálne funkcie je vnútorne rozdelená na 22 rozličných dielčích funkcií usporiadaných 

v rámci globálnych mentálnych funkcií a špecifických mentálnych funkcií) 

¬ telesné štruktúry (ide o štrukturálne a anatomické časti tela, napr. orgány, údy a ich súčasti 

zatriedené podľa telesnej sústavy do 8 kapitol – napr. štruktúry nervového systému, oko, ucho a 

súvisiace štruktúry, štruktúry kardiovaskulárneho, imunologického a respiračného systému, atď.) 

¬ aktivity a účasť (v rámci aktivít sa na individuálnej úrovni skúma, ako jedinec vykonáva konkrétne 

úlohy alebo úkony v oblasti mobility, sebaobsluhy, komunikácie, ako si zabezpečuje chod 

domácnosti, atď. V rámci účasti/participácie sa skúma jeho zapájanie do rozličných životných 

situácií a rolí v rámci zamestnávania, vzdelávania, uspokojovania kultúrnych a duchovných 

potrieb, vzťahov  s okolím, atď. Celá táto časť klasifikácie je usporiadaná do 9 kapitol). 

 

Domény súvisiace so zdravím 

Ide o faktory prostredia (environmentálne faktory) v najširšom slova zmysle usporiadané do 5 kapitol 

s ďalšou podrobnejšou štrukturáciou. Táto časť klasifikácie sa zameriava na všetky aspekty vonkajšieho 

sveta, ktoré tvoria kontext života človeka a majú vplyv na jeho fungovanie (fungovania z hľadiska 

telesných štruktúr, funkcií, aktivít i účasti). Environmentálne faktory zahŕňajú fyzický svet a jeho prejavy, 

človekom vytvorené prostredie, produkty a technológie; zahŕňajú ostatných ľudí, prostredie jednotlivca, 

jeho vzťahy k blízkym, priateľom, známym, rozličné postoje a hodnoty preferované jednotlivcami a 

spoločnosťou, spoločenské systémy a služby, politické línie či legislatívu. 

 

Osobné faktory 

Patria tiež medzi kontextové faktory vzťahujúce sa napr. na vek, pohlavie, vzdelanie,  zamestnanie či 

životné skúsenosti jednotlivca. V platnom znení klasifikácie však nie sú zahrnuté (bližšie rozpracované so 

systémom kódovania a škálovania), hoci im autori pripisujú mimoriadnu významnosť a ponechávajú na 

užívateľoch klasifikácie ich tvorivé využitie. 
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Súčasné posudkové modely na Slovensku 

V podmienkach Slovenska v súčasnosti využívame viacero posudkových modelov, pomocou ktorých 

opisujeme funkčné schopnosti jedinca a komponenty súvisiace s jeho zdravím. Pre ilustráciu 

posudkových modelov uplatňovaných v sociálnej oblasti môžeme spomenúť napríklad: 

- posudzovanie poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely invalidného poistenia  

(vykonáva ho Sociálna poisťovňa podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení), 

- posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré sa nemôže  

sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť (vykonáva ho Sociálna 

poisťovňa podľa prílohy č. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení), 

- posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie (vykonáva ho úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny podľa ustanovení §§ 19-20 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

v znení neskorších predpisov), 

- posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účely štátnych dávok (vykonáva  

ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa prílohy č. 2 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom 

poistení). 

 

Spoločnými črtami týchto posudkových systémov je ich: 

- diverzifikovanosť, t.j. existencia viacerých dielčích modelov a sústavy kritérií posudzovania podľa 

účelu, na ktorý posudzovanie slúži. Táto skutočnosť často komplikuje orientáciu a prehľadnosť 

existujúcich systémov nielen pre laickú verejnosť, ale aj pre odborníkov rozličných inštitúcií navzájom 

(ten istý klient je rozličnými inštitúciami posudzovaný podľa rozličných kritérií na rozličné účely). Pre 

objektívnosť však treba uviesť, že podobná situácia je aj v ostatných európskych krajinách (viď napr. 

Bericht, 2003; Disability, www.edf-feph.org/en/policy/social_excl), 

- takmer výlučná orientácia na popisovanie telesných štruktúr a funkcií, bez širšieho zohľadňovania 

kontextových podmieňujúcich faktorov (medicínsky prístup k zdravotnému postihnutiu), 

- orientácia výlučne na ľudí, ktorí sú chorí alebo majú trvalo zmenený funkčný stav (ľudia so 

zdravotným postihnutím), nie na širšiu populáciu. 

 

Jedným z najkomplexnejších posudkových modelov zameraných sa popisovanie životnej situácie ľudí so 

zdravotným postihnutím z aspektu ich zdravia je systém vyvinutý na účely kompenzácie sociálnych 

dôsledkov  ťažkého zdravotného postihnutia. Realizuje sa v rámci implementácie zákona č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov orgánmi špecializovanej štátnej správy, kde pracujú tímy 

odborníkov  zameraných na lekársku a nelekársku posudkovú činnosť. Na účely kompenzácie  sa 

posudzuje nielen miera funkčnej poruchy občana (lekárske posudzovanie podľa prílohy č. 4 predmetného 

zákona), ale aj jeho osobnostné faktory (vek, pohlavie, miera pracovnej / vzdelávacej a občianskej 

angažovanosti, atď.), rodinné prostredie (napr. rozsah, v akom rodina poskytuje svojmu členovi pomoc 

v rámci prirodzenej vnútrorodinnej solidarity a podoba tejto pomoci) a širšie prostredie, v ktorom občan 

žije (napríklad rozsah bariér v okolí).  

Tento relatívne komplexný moderný posudkový model založený na individuálnom posudzovaní potrieb na 

účely kompenzácie sa realizuje v podmienkach Slovenska od 1. júla 1999 a priniesol pre túto sféru 

nepochybne novú kvalitu.  Korešponduje s novodobými poznatkami biomedicínskeho a sociálneho 
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výskumu, podľa ktorého by sa sociálna politika mala  zameriavať na potreby ľudí v ich komplexnom 

ponímaní, pričom za jednu z koncentrovaných  podôb takýchto potrieb sa považuje „potreba zdravého 

života a pohody“ / need for healthy living and well-being (Morris, Deeming, 2004). V rámci nej sa 

uspokojujú dielčie potreby ľudí v oblasti výživy, bývania, fyzickej aktivity, ale aj rastu a osobnostného 

rozvoja, psychosociálnych vzťahov, emocionálno-mentálneho fungovania, teda všetkého, čo podporuje  

sociálnu inklúziu (začlenenosť) človeka. Napriek tomu, že posudkový model v oblasti kompenzácie 

korešponduje s týmito novodobými výzvami, dodnes nebolo jednoduché sa vysporiadať s otázkou 

jednotného popisovania sledovaných parametrov, najmä nemedicínskeho charakteru (napríklad charakter 

sociálnych vzťahov, rozsah bariér, jednotlivé životné aktivity). V záujme zvýšenia objektívnosti by bolo 

pritom žiadúce, aby posudzovanie tých istých ľudí rozličnými odborníkmi z rovnakého posudkového 

odboru viedlo k čo možno najjednotnejšiemu výsledku, resp. aby boli rozliční ľudia posudzovaní čo 

možno najjednotnejšie, čím by sa aj v rámci uplatňovania individuálneho prístupu ku konkrétnym 

jedincom zachovala ich rovnosť pred zákonom a komparabilnosť / zrozumiteľnosť posudkových postupov 

a záverov.  

 

MKF - kódovanie a škálovanie 

Ak prijmeme tézu, že je potrebné jednotnejšie popisovať všetky domény, vrátane kontextových domén 

súvisiacich so zdravím, príp. osobných faktorov, potom vzniká otázka, ako je to metodologicky možné. 

MKF poskytuje určitú inšpiráciu. V rámci tejto klasifikácie možno: 

• každý komponent (z oblasti telesných štruktúr, telesných funkcií, aktivít a účasti i z oblasti  

environmentálnych faktorov) kódovať, t.j. priradiť sledovanému komponentu alfanumerický znak, kód. 

V najpodrobnejšej štrukturácii je k dispozícii na opis komponentov zdravia a komponentov súvisiacich  

so zdravím u konkrétneho človeka až 1424 znakov, čo nie je samozrejme pre bežné situácie 

používateľné. Autori klasifikácie uvádzajú, že bežne je možné opísať situáciu konkrétneho človeka 

použitím skupiny 3-18 znakov, 

• samotný znak/kód má sám o sebe iba minimálnu hodnotu, nakoľko  informuje iba o to, že sa použil u  

konkrétneho jedinca na popis jeho zdravotnej situácie. Preto je potrebné ďalej vyjadriť, či sa 

sledovaný ukazovateľ vyskytuje u daného jedinca v kladnej alebo zápornej „polohe“. To umožňujú 

tzv. kvalifikátory, pomocou ktorých sa zabezpečuje proces škálovania. Pomocou kvalifikátora sa 

presne numericky vyjadrí, či v sledovanej telesnej funkcii má jedinec poruchu a ak áno, v akom 

rozsahu; či v sledovanej telesnej štruktúre má nejaké poškodenie a ak áno, aká je závažnosť, 

charakter a lokalizácia poškodenia štruktúry, atď. Veľmi zaujímavé je škálovanie v oblasti 

kontextuálnych/environmentálnych faktorov. Kvalifikátory v tejto oblasti môžu totiž vyjadrovať 

pozitívne pôsobenie faktorov prostredia (napr. pomôcka, ktorú jedinec používa, bezbariérové 

chodníky, ktoré umožňujú voľný pohyb na vozíku, ozvučené križovatky v prostredí, v ktorom sa 

orientuje nevidiaci občan, atď.), rovnako ako negatívne pôsobenie faktorov (bariérové chodníky, 

neozvučené križovatky, schody do verejných budov, cenovo nedostupná služba, atď.). Význam 

kvalifikátorov najmä v oblasti environmentálnych faktorov podčiarkuje skutočnosť, že ten istý znak 

vonkajšieho prostredia môže mať na jedného občana pozitívny vplyv/môže byť facilitátorom, zatiaľ čo 

pre iného môže byť bariérou (napr. odstránené obrubníky bez dekoratívnej dlažby sú pre vozíčkara 

facilitátorom, zatiaľ čo pre nevidiaceho človeka predstavujú bariéru). 
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MKF - výzvy pre výskum 

Samotní autori MKF nepovažujú v súčasnosti tento dokument za úplne ukončený. Uvedomujú si potrebu 

ďalšieho výskumu napríklad za účelom: 

• spracovania logických súborov environmentálnych faktorov, ktoré by viedli k formulácii 

komplexnejších termínov, čím by sa zjednodušilo kódovanie a škálovanie v tejto veľmi 

diverzifikovanej oblasti, 

• vypracovania jednotných komponentov pre osobné faktory, 

• vypracovania algoritmov vzťahu medzi opisom (matricou kódou u konkrétneho človeka) a 

podmienkami sociálnych, zdravotníckych či iných intervencií, 

• hľadania možností využitia tejto metodológie na účely stanovovania najoptimálnejších stratégií 

sociálnej inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím, príp. iných sociálne zraniteľných (ohrozených, 

znevýhodnených) skupín obyvateľstva. 

Výskum by mohol pomôcť formulovať aj komplexnejšiu predstavu o využiteľnosti MKF v podmienkach 

Slovenska. Pomocou tohto nástroja by sa napríklad mohla štrukturovane monitorovať  životná situácia 

celých skupín obyvateľstva (napríklad športovcov, ľudí so zdravotným postihnutím, nezaopatrených detí, 

atď.) či celej populácie z hľadiska prioritných záujmov systému  zameraného na verejné zdravie, najmä 

v oblasti prevencie. Inú oblasť využitia by mohla predstavovať individualizovaná pomoc ľuďom so 

zdravotným postihnutím, či ľuďom odkázaným na dlhodobú starostlivosť a podporu, kde by mohla byť 

MKF hlavným nástrojom jednotného posudzovania schopností a potrieb týchto ľudí na účely 

rozhodovania o individuálnej intervencii. 

 

Záver 

Aj keď v súčasnosti ešte len uvažujeme o tom, ako, a či vôbec,  metodológiu MKF zakomponovať do 

existujúcich alebo pripravovaných systémov v podmienkach Slovenska, ako využiť jej progresívnosť a 

univerzalitu, už dnes je zrejmé, že to nebude možné bez úzkej spolupráce odborníkov a inštitúcií 

pôsobiacich v rozličných štruktúrach systému verejného zdravia a sociálnej ochrany.  
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CHOROBA AKO SOCIÁLNA UDALOSŤ – K VYMEDZENIU POJMU 

Konečný S.1 

 
1 Inštitút pre verejnú správu, Bratislava  

 

 

Lekárske vedy a sociálne vedy majú odjakživa celý rad styčných bodov, medicína a sociálna politika 

dokonca početné prieniky. K historicky najstarším patrí určite sociálne lekárstvo, k najmladším napríklad 

klinická sociálna práca. Prevaha východísk je však väčšinou na strane medicíny – sú to stále skôr 

lekárske vedy ako vedy sociálne. Výnimkou je zrejme najmä zdravotné resp. nemocenské poistenie, ak 

ho považujeme za súčasť sociálneho poistenia a ak toto poistenie nevnímame len ako ekonomickú 

aktivitu. Choroba tu vystupuje ako poistná udalosť, ale ako vymedziť pojem choroby v kontexte sociálnej 

politiky univerzálnejšie, napríklad vo vzťahu k základnej kategórii sociálnej politiky, t.j. ako sociálnej 

udalosti? 

Slovník sociálneho pracovníka však pozná iba heslo „choroba pohlavná“, a teda neprekračuje rámec 

sociálneho lekárstva (Strieženec, 1996, s. 75). Tomeš dáva na túto otázku už jednoznačnejšiu odpoveď: 

„Choroba sa stáva sociálnou udalosťou v okamihu, keď človek nemôže zabrániť poruche svojho zdravia, 

ale nemá dosť vlastných síl a zdrojov, aby túto poruchu odstránil, liečil a rehabilitoval sa. Sociálnou 

udalosťou sa choroba stáva, ak človek potrebuje pomoc inej osoby alebo pomoc peňažnú (ekonomickú 

pomoc), či pomoc inštitucionálnu (službu). Až porucha zdravia, spojená s touto potrebou, alebo 

s neschopnosťou postarať sa o seba, vytvára z choroby sociálnu udalosť“ (Tomeš, 1996, s. 100). 

Jednoznačnosť tejto odpovede však neznamená, že ide aj o odpoveď úplnú, či vyčerpávajúcu – je to 

odpoveď, ktorá síce na otázku odpovedá, ale zároveň kladie i celý rad ďalších otázok: 

1. Prvou je stále nezodpovedaná otázka, kedy dochádza k takej poruche zdravia, ktorú možno 

považovať za chorobu z hľadiska vzniku sociálnej udalosti. Aj keď sa niekedy stretávame s názorom, 

že medicína sa venuje chorobe, zatiaľ čo sociálna politika zdraviu, v skutočnosti rôzne vedné 

disciplíny pristupujú k vymedzeniu hraníc medzi zdravím a chorobou rôzne: 

 

1.1 Medicína rieši problém hraníc medzi zdravím a chorobou rôzne: 

1.1.1 modelmi zdravia, medzi ktoré sa radia ideálne normy zdravia (napr. definícia zdravia 

WHO z roku 1948, hovoriaca o „stave plného psychického a fyzického blaha“, ktorej sa 

vyčíta odtrhnutosť od reality, lebo ide o stav, ktorý je prakticky nedosiahnuteľný), 

štatistické normy zdravia (ktoré vyjadrujú pravdepodobnosť výskytu určitých vlastností 

organizmu a to, čo sa vyskytuje u väčšiny ľudí, je definované ako zdravie a odchýlky od 

priemeru ako choroba), funkčné normy zdravia (človek je zdravý, ak je schopný plniť 

svoje sociálne roly), negatívne vymedzenie zdravia (zdravie ako neprítomnosť choroby), 

resp. viacdimenzionálne modely zdravia (zahŕňajúce niekoľko parametrov fyzického 

blaha – pozitívny telesný pocit, absenciu zdravotných ťažkostí a prejavov choroby – a 

blaha psychického – radosť zo života, spokojnosť so životom – ale aj výkonnosť, 

schopnosť sebarealizácie, zmysluplnosť života a pod.); 
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1.1.2 modelmi choroby, medzi ktoré radíme jednak biomedicínsky model choroby (dnes už 

vnímaný ako archaický, produkt rozvoja prírodných vied zo začiatku 19.storočia, 

vychádzajúci z chápania ľudského tela ako stroja), jednak biopsychosociálny model 

choroby, vychádzajúci ako zo somatických, tak aj z psychosociálnych faktorov. 

 

1.2 Normatívna etika až s presahom do právnych vied sa touto otázkou takisto zaoberá – choroba 

môže byť napríklad dôvodom, obmedzujúcim zodpovednosť za určité činy. Hlavné prístupy 

v tejto vednej oblasti môžeme charakterizovať ako 

1.2.1 naturalistické interpretácie vychádzajú z toho, že chorobu (takisto ako zdravie) je možné 

vyčerpávajúco definovať ako prírodovedne objektivizovateľné stavy biologického 

organizmu – rozhodnutie o tom, či určitý stav živého organizmu je vymedzený ako 

zdravie alebo choroba, leží výlučne v pôsobnosti prírodovedného pozorovateľa tohto 

organizmu; 

1.2.2 nenaturalistické interpretácie vychádzajú z názoru, že rozhodnutie o chorobe resp. zdraví 

v princípe nezávisí od subjektívneho stavu daného organizmu a nemožno ho definovať 

ani morálnymi hodnotami či normami. Jednotlivé nenaturalistické interpretácie pojmu 

choroba sa vzájomne líšia napríklad radikalitou (najradikálnejšie prístupy napríklad 

vychádzajú z toho, že empirické kritériá vymedzenia choroby sú v konečnom dôsledku 

irelevantné), ďalej tým, čie hodnoty alebo normy sú pre vymedzenie choroby relevantné 

(či sú to normy samotnej chorej osoby, normy štátu alebo určitých sociálnych skupín, 

alebo normy, ktoré sú výsledkom zhody v komunikácii medzi lekárom a pacientom) a 

napokon tým, či môžu existovať rozdiely medzi používanými štandardami (napríklad či 

môžu pri určovaní hodnotiacich kritérií existovať individuálne preferencie a pod.) (Werner, 

b.r.). 

 

1.3 Otázka ako vymedziť hranicu choroby a zdravia z hľadiska sociálnej politiky ostáva vo svetle 

analytických pohľadov medicíny a normatívnej etiky (mohli by sme prípadne uviesť niektoré 

ďalšie pohľady) naďalej otvorená a Tomešovo vymedzenie sa javí len ako prvý pokus o 

vymedzenie tejto hranice z hľadiska sociálnej politiky. Základným problémom je, že pri pluralite 

sociálnych subjektov je v pôsobnosti každého vymedziť (a teda spoločensky uznať) akúkoľvek 

sociálnu udalosť smerom, ku ktorej intervenuje, podľa vlastných kritérií (čo môže pripomínať 

niektoré z vyššie uvádzaných nenaturalistických prístupov). 

 

2. Nejde tu pritom len o mieru poruchy, teda o určenie hranice medzi chorobou a zdravím, pri ktorom 

v sociálnej politike hovoríme už o sociálnej udalosti, a teda o nedostatku vlastných síl a/alebo 

vlastných zdrojov na obnovenie pôvodnej (predpokladanej) biopsychosociálnej rovnováhy 

organizmu, ale aj o druh tejto poruchy. Na prvý pohľad ide len o to, brať do úvahy celú škálu chorôb, 

teda nie len poruchy somatické, ale aj ochorenia psychosociálneho pôvodu. Najmä v tejto druhej 

oblasti zatiaľ tradícia vnímania choroby ako sociálnej udalosti nie je zatiaľ u nás veľmi hlboká a len 

postupne sa spoločensky presadzuje ako norma. 
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Z tohoto krátkeho a aj obsahovo limitovaného pohľadu je zrejmé, že napriek historicky zakotvenej tradícii 

úzkych vzťahov medzi medicínou a sociálnou politikou existuje ešte veľmi aktuálna až akútna potreba 

hlbšie, komplexnejšie a možno aj novo definovať chorobu ako jednu zo základných sociálnych udalostí. 
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Úvod 

Obdobie staroby predstavuje poslednú časovú etapu života človeka. Je to prirodzená etapa 

ontogenetického vývoja človeka a  rovnako ako iné vývojové štádia má svoje znaky. Štrukturálne 

a funkčné zmeny vzniknuté počas starnutia a staroby majú prevažne regresívny charakter a sú 

nezvratné. Dochádza k zmenám v somatickej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblasti. 

Starnutie je deštrukčný proces, ktorý sa vyvíja na základe poškodenia organizmu vonkajšími i vnútornými 

faktormi, ktorých s pribúdajúcimi rokmi pribúda. Spôsobuje nedostatočnosť fyziologických funkcií 

a starnutie buniek. Starnutie je neoddeliteľnou súčasťou života. Pri analýze mechanizmov jeho vývinu je 

nutné vychádzať z najvšeobecnejších biologických kategórií, ktoré sa opierajú o konkrétne fakty 

vekových zmien organizmu. V jednote analýzy a syntézy spočíva vývin modernej gerontológie.  

Gerontológia chápe človeka ako „bio-psycho-sociálnu“ jednotku. Považuje uvedené dimenzie za spojené 

nádoby a vyžaduje ich rovnocennú, vyváženú a nepretržitú reguláciu. Prakticky povedané: od 

zdravotníckeho pracovníka sa očakáva okrem jeho štandardných úloh aj účinné pôsobenie na psychiku 

a sociálne zázemie starého človeka. Tímová práca napríklad lekára, geriatrickej sestry, sociálneho 

pracovníka a psychológa má „jedným dychom“ poskytnúť starému človeku účinnú pomoc všade tam, kde 

žije. Tím pracovníkov dnes progresívne pôsobí len vtedy ak ide za starým človekom  do nemocnice, do 

ústavov ale aj do domáceho prostredia. Izolovaná práca geriatrickej sestry a sociálnej pracovníčky 

v spojitosti s ošetrovateľskou starostlivosťou o gerontologického pacienta neprináša výsledky a je 

neefektívna.   

Už dnes sa gerontológia stala geratológiou, pretože sa venuje procesu starnutia, ktorý na sebe pociťujú 

nielen starší, ale aj mladí ľudia.  Moderná gerontológia nastoľuje problémy, ktoré musia zaujímať každého 

z nás. Je to štafeta, ktorú odovzdávame ďalšej generácii a nik nám neodpustí stratené roky a desaťročia. 

Gerontológia si v súčasnosti vyžaduje účasť veľkých tvorivých kolektívov, vybavených najmodernejšími 

zariadeniami. Zanedbateľný podiel z toho, čo sa  dnes vo svete vydáva na zbrojenie, by umožnil 

kvalitatívny skok vedy na ceste predĺženia a zmeny kvality života (Froľkis, 1990). 

 

Gerontologický pacient/klient a ošetrovateľská starostlivosť v gerontológii 

V minulom desaťročí začali hľadať gerontológovia odpoveď na otázku, prečo starneme. Odpoveď na ňu 

je len čiastočná. Predpokladá sa, že starnutie znamená priblíženie sa k vyčerpaniu rezervnej kapacity 

(Hayflick,1988). 

Geriatria, ktorá sa zameriava predovšetkým na liečbu, vidí ošetrovateľstvo starých ľudí ako jej 

neoddeliteľnú súčasť. V ošetrovateľskom povolaní vznikla špecializácia geriatrická sestra.  
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V sedemdesiatych rokoch sa na svete začali ozývať hlasy na premenovanie sa na gerontologické 

ošetrovateľstvo, aby tak bolo umožnené venovať sa klientom v celom procese ich starnutia a nielen na 

zvládnutie choroby. 

Pre zlepšenie gerontologického ošetrovania existujú tri cesty. Dve z toho sú „chcieť“  a „musieť“,  treťou 

cestou je „vedieť“. 

• Pre prvú cestu je potrebný humanistický prístup ku každej skupine ľudí, čo je typické a základné 

poslanie ošetrovateľstva poskytnúť starostlivosť všetkým bez rozdielu rasy, etnického 

a náboženského presvedčenia, všade tam, kde to človek potrebuje, nehľadiac na ťažkosti, ktoré 

s tým súvisia.  

• Pre druhú cestu, je to vzrastajúci počet ľudí staršieho veku v spoločnosti. V mnohých odborných 

publikáciách sa uvádza, že až jedna tretina odborníkov vyjadrila prognózu výrazného spomalenia 

procesu starnutia do konca 20. storočia. Jedna tretina posunula tento termín do roku 2010 

a necelá jedna pätina gerontológov predpokladá , že život sa podarí predĺžiť do roku 2020 

(Froľkis, 1990). 

• Tretia cesta viedla k rozvoju odborov: gerontológie, geriatrie a gerontologického ošetrovateľstva. 

Tieto disciplíny sa pokúšajú objasniť procesy starnutia života starých ľudí a hľadajú prístupy na 

riešenie špecifických problémov. 

 

Gerontologické ošetrovateľstvo môžeme všeobecne definovať ako vednú a praktickú disciplínu 

zameranú na pomoc pri vykonávaní aktivít a uspokojovaní potrieb, ktoré vedú k upevneniu zdravia, 

k zmierneniu choroby a dosahovaniu sebestačnosti (Kozoň, Hanzlíková, 2003).  

Gerontologické ošetrovanie – je tá pomoc pri zvládaní činností, ktorú si starší človek nedokáže vykonať 

sám (Kozoň, Hanzlíková, 2003). 

 

Niektoré dôležité problémy ktoré má gerontologického pacienta / klienta: 

1. Problémy socializácie - strata najbližšieho, zmena prostredia, problém nadväzovania nových vzťahov. 

2. Terapeutická komunikácia - pochopenie a prijatie pacientovej osobnosti. 

3. Dotyk - je skoro v každej ľudskej kultúre prejavom lásky a priateľstva. 

4. Orientácia v skutočnosti - orientácia v mieste, v čase a k osobe, ktorá je dôležitá hlavne pri rýchlej 

zmene prostredia. 

5. Rozpamätanie sa - ide o minulé zážitky, ktoré majú pre skutočnosť význam. 

6. Pomoc pri prijímaní telesného „imidžu“ - nájsť pôvab v šedinách, vo vráskavej tvári a pod. 

7. Zdravotnícke služby - podľa potreby poskytnutie pomoci v domácnosti alebo v inštitúcii (Kozoň, 

Hanzlíková, 2003). 

V gerontologickom ošetrovaní sa musia potreby klientov uspokojovať špecificky, nakoľko ich 

uspokojovanie vo vyššom veku je odlišné od predchádzajúcich životných období. Profesionálna 

ošetrovateľská prax sa riadi ošetrovateľskými štandardami. Ošetrovanie prebieha vo fázach 

ošetrovateľského procesu, pričom tieto sú podmienené špecifickými  danosťami gerontologického 

ošetrovania . 
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Úlohy sestry v ošetrovateľskej starostlivosti 

Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je udržať starého človeka v jeho pôvodnom prostredí čo najdlhšie, so 

zachovaním jeho sebestačnosti, zmiernením utrpenia a udržaním kvality života na maximálnej. 

.Myšlienku zachovania sebestačnosti rozvinula americká ošetrovateľka D. Oremová, podľa ktorej je 

ošetrovateľská starostlivosť účelná vtedy,  keď vieme poskytovať profesionálnu pomoc ľuďom 

s disabilitou (neschopnosť, deficit), keď vieme odstrániť alebo zmenšiť stupeň disability chorých. Na 

tomto základe treba plánovať ošetrovateľské a opatrovateľské činnosti a realizovať ich do takej miery, 

ako ich dokáže sám pacient spracovať . Jednou z foriem širokej palety ošetrovateľskej starostlivosti je 

nácvik bežných činností  v rámci terapie. Cieľom terapie je znovuobnovenie fyzických a psychických síl 

ako aj poskytnutie rady, ako sa vyrovnať s dočasnou alebo trvalou disabilitou a s požiadavkami denného 

života. Nácvikom sebestačnosti umožníme starým ľuďom zlepšiť kvalitu života do najvyššej možnej miery 

(Smoleňová, Herianová, 1993). 

Gerontologická ošetrovateľská starostlivosť predstavuje komplexnú starostlivosť o starého človeka 

poskytovanú na základe zistenej podrobnej anamnézy.  

V rámci prvej fázy ošetrovateľského procesu sestra hodnotí : 

1. somatický stav -  výživa, vyprázdňovanie, spánok, hydratácia atď. 

2. psychický stav  - vedomie, pamäť , nálada, myslenie atď. 

3. funkčný stav - aktivity denného života, jedenie, umývanie, obliekanie, motorika , sebaopatera, 

4. sociálny stav - rodina, susedské vzťahy, priateľstvá 

5. životný štýl - údaje o osobných návykoch, záľubách, spánku, odpočinku, stravovaní 

6. oblasť duchovna - potreba sebaúcty, lásky, priateľstvá, porozumenia, nádeje 

Sestra posudzuje mieru sebestačnosti alebo závislosti od pomoci iných na základe posúdenia funkčného 

stavu. Funkčný stav - individuálna schopnosť urobiť aktivity denného života a aktivity s použitím 

pomôcok. Medzi aktivity denného života, ktoré sestra posudzuje patrí:  jedenie, umývanie, obliekanie, 

motorika, schopnosť udržať moč a stolicu, sebaopatera v súvislosti s vyprázdňovaním moču a stolice 

(Stanhope, 1996). 

K aktivitám s použitím pomôcok patrí: príprava jedla, použitie telefónu, ľahké domáce práce, 

nakupovanie, hospodárenie s peniazmi. V rámci sociálneho stavu sa sestra zaujíma o rodinu (postavenie 

starého človeka v rodine, vzťahy, či žije s rodinou alebo sám), o susedské a priateľské vzťahy, bytové 

podmienky, finančné zabezpečenie. Pri podrobnom a citlivom zisťovaní rodinnej anamnézy sa môže 

stretnúť so závažným problémom týrania starého človeka rodinnými príslušníkmi. 

V oblasti životného štýlu sestra získava údaje o osobných návykoch, stravovaní, aktívnom a pasívnom 

odpočinku, spánku, záľubách, spôsoboch zvládania stresu. Duchovná stránka osobnosti s pribúdajúcim 

vekom narastá na kvalite a význame. Sestra sa zaujíma o údaje tykajúce sa duchovných potrieb: potreba 

sebaúcty, lásky, priateľstva, porozumenia, nádeje. 

Podrobný zber anamnézy pomáha sestre odhaliť aktuálne a potencionálne problémy, umožní navrhovať 

vhodné odporúčania a opatrenia. Plánovanie robí sestra v spolupráci so starým človekom, prípadne 

s jeho rodinnými príslušníkmi. Sestra má na zreteli pri plánovaní dostupné zdroje a možnosti starého 

človeka. Spolupracuje s ostatnými členmi tímu (rehabilitačná sestra, diétna sestra, lekár - geriater, 

psychológ, príbuzní), s rôznymi zariadeniami poskytujúcimi služby starým ľuďom (geriatrické centrum, 

hospic,  penzióny pre dôchodcov), s organizáciami (kluby dôchodcov, cirkevné spolky). 
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Prevencia v rámci gerontologického ošetrovateľstva 

Dosahovanie cieľov v starostlivosti o starých ľudí znamená pôsobenie sestry na všetkých troch úrovniach 

prevencie – primárnej, sekundárnej a terciárnej.  

• Primárna prevencia je určená všetkým, u ktorých sa nevyskytujú symptómy narušeného 

zdravia. Zahrňuje aktivity týkajúce sa oblasti pohybu, odpočinku, výživy , starostlivosti o seba, 

prevencie úrazov, posilňovania duševného zdravia a iné. 

• Sekundárna prevencia zahŕňa vyhľadávanie ochorení vo včasných štádiách, ich a predchádza 

vzniku trvalých porúch. Dôležité je včasné poskytnutie potrebnej diagnostiku a terapiu. Včasná 

sekundárna prevencia zastavuje progresiu choroby pomoci. Medzi opatrenia v rámci sekundárnej 

prevencie patrí: skríning hypertenzie, nádorových ochorení, diabetes mellitus, kardiovaskulárnych 

ochorení, demencie, depresie a iných ochorení.  

• Terciárna prevencia je realizovaná s cieľom zabrániť vzniku komplikácií a vzniku závislosti na 

pomoci iných.  

 

Sestra aby mohla poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, musí poznať zmeny v starobe na 

úrovní somatickej, psychickej, sociálne, duchovnej a zároveň zvláštnosti chorôb v starobe. Medzi 

zvláštnosti chorôb v starobe sa všeobecne zaraďujú: polymorbidita, výskyt atypických príznakov, sklon ku 

chronickému priebehu chorôb, sklon ku komplikáciám.  

Typické syndrómy, ktoré majú úzky vzťah k procesu starnutia a starobe sa v geriatrii označujú ako 

osobitné klinické syndrómy, kde sú zaradené poruchy spánku, závraty, poruchy vodného metabolizmu, 

poruchy termoregulácie, poruchy pocitu smädu, poruchy rovnováhy, inkontinencia, liekový abstinenčný 

syndróm, depresia, dekubity a iné (Černák, 1989, Pacovský, 1990). 

Rozvoj gerontologického ošetrovateľstva, obzvlášť v posledných 20. rokoch nás zaväzuje ponúkať 

hodnotnejšie a komplexnejšie ošetrovanie, napríklad i prostredníctvom ošetrovateľského procesu. 

Ošetrovateľský proces je jednou z ciest , v ktorej sa môže ukázať profesionalita ošetrujúcich. 

Pacient/klient sa môže prostredníctvom odborného vedenia, na základe odborných rád aktívne 

zúčastňovať na procese riešenia vlastných zdravotných problémov.  

Našou profesionálnou úlohou je ošetrovateľské problémy identifikovať, navrhovať účinné riešenia 

a následne ich uplatňovať. 
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Úvod 

Problematika duševného zdravia je problémom nielen zdravotníckym, ale dotýka sa celej spoločnosti. 

Počet ľudí trpiacich duševnými poruchami, ktoré prinášajú nesmierne utrpenie nielen im, ale aj ich 

najbližšiemu okoliu, stále stúpa. Na Slovensku sa realizuje ročne 1 100 000 vyšetrení, z toho je 90 000 

prvovyšetrených pacientov, a ak každý z nich pochádza zo štvorčlennej rodiny, má každý rok s duševnou 

poruchou bezprostrednú prvú skúsenosť zhruba pol milióna obyvateľov (Liga za duševné zdravie, 2003).   

Súčasne aj stúpajúce ekonomické bremeno, ktoré celosvetovo predstavujú duševné poruchy, nakoľko 

v prvej desiatke porúch s najvyšším indexom disability (YLD 3) je 5 psychiatrických porúch (WHO, 

Svetová banka, 2001) poukazuje na potrebu úpravy základných princípov psychiatrickej starostlivosti. 

Hodnotiaca správa auditu vykonaného na Slovensku v roku 2003 komisiou Oddelenia duševného zdravia 

Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu konštatuje, že v SR neexistuje 

žiadna oficiálna politika duševného zdravia a rozvoj psychiatrickej starostlivosti sa opiera o „Reformu 

psychiatrickej starostlivosti“ (Hašto, 1996), ktorá zahŕňa odporúčania pre potrebné služby. Jej cieľom je 

hlavne inštitucionálne a personálne dovybavenie psychiatrických služieb, ako aj skvalitniť a zrovnoprávniť 

v zdravotníctve starostlivosť o telesné a duševné poruchy. Dôležitou súčasťou vývoja v psychiatrii je 

uplatňovanie princípu  tzv. tetralógu (Schony, 1998), ktorý predpokladá integrované pôsobenie štyroch 

zložiek obsiahnutých v kontexte duševnej poruchy – pacienta samotného (tu sa predpokladá zvýšenie 

jeho podielu na liečbe v duchu ideológie pomocou k svojpomoci), rodinných príslušníkov (zvýšenie 

angažovania sa v reintegračných aktivitách), terapeuta (posun do civilnejšej, partnerskejšej role) a 

verejnosti (destigmatizácia, integrácia chorých do spoločnosti). V časovom rozmere  zhruba desiatich 

rokov možno hodnotiť dopad týchto krokov ako priaznivý, zásluhou čoho vzniká báza ďalšieho rozvoja 

psychiatrických služieb v zmysle štandardov EÚ a WHO. 

Audit ďalej poukázal na nutnosť schválenia „Národného programu duševného zdravia“, ktorý by 

záväzne formuloval plánovanie psychiatrickej starostlivosti, ako aj podporné a preventívne stratégie. 

Program treba formulovať v spolupráci profesionálov s reprezentantmi užívateľov služieb a ich 

príbuzných a iných relevantných mimovládnych organizácií. Jeho formulovanie si vyžaduje 

medziodborovú spoluprácu, spoluprácu medzi ministerstvami a ďalšími zložkami samosprávy. Jadrom 

programu má byť presadenie komplexného komunitného systému starostlivosti o duševné zdravie, 

pričom tento má byť rozpočtovo zabezpečovaný nielen zdravotníctvom, ale aj sociálnou oblasťou a inými 

vládnymi i mimovládnymi zložkami. Na rozdiel od čisto medicínskeho modelu prístupu k duševnej 

poruche, ktorý sa primárne zameriava na vyliečenie, komunitné ponímanie sa zameriava na kvalitu 

života, teda na potreby pacienta (Pfeiffer, 1996). 
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Ideológia návrhu „Národného programu duševného zdravia 2015“ vypracovaného tímom odborníkov 

koordinovaných Dr. Mayerom zo Sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR stavia na priblížení služieb ich 

spotrebiteľovi. Čo sa týka psychiatrických pacientov presadzuje trend deinštitucionalizácie a kontinuitnej 

starostlivosti, spolu s jej komplexnosťou t.j. tvorbou multidisciplinárnych tímov. Zmyslom je poskytnúť 

komplexnú zdravotnú starostlivosť spolu s asistenciou nutnou k tomu, aby pacient mohol žiť v rodine a 

svojom sociálnom prostredí. Komunitná starostlivosť by okrem obvyklej psychiatrickej starostlivosti (t.j. 

hospitalizácia, denná nemocnica, ambulantné vedenie) mala zahŕňať case-management, podporované 

zamestnávanie, chránené bývanie, ako aj rôzne krízové centrá a špecializované zariadenia pre rizikové 

skupiny obyvateľov. Zároveň by bolo vhodné, aby sa komunitné služby dokázali prepojiť na prácu 

relevantných občianskych združení tretieho sektora. Program zároveň upozorňuje na potrebu rozvíjania 

tréningových programov nielen pre profesionálov všetkých úrovní, ale i pracovníkov nezdravotníckych 

organizácií.  

Myšlienky Programu budú overované pilotnými štúdiami, pre ktoré boli ako vzorové vybrané mestá 

Bratislava, Trenčín a Michalovce. V Michalovciach sa niektoré prvky „Národného programu duševného 

zdravia“  už realizovali pod zastrešením občianskeho združenia Integra, ktoré tam pôsobí od roku 1995.  

Po zhruba desiatich rokoch práce je v Michalovskom regióne psychiatrickým pacientom k dispozícii 5 

miest chráneného bývania, rehabilitačné stredisko s kapacitou 33 miest, možnosť chráneného 

zamestnávania pre 10 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (Karolína) a špecializovaná agentúra 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre psychiatrických pacientov so záberom zhruba 60 osôb (Hurová, 

2004). Ich praktické skúsenosti dokumentujú, že zabezpečenie organizačného prepojenia 

zdravotníckych, sociálnych a samosprávnych služieb, spolu s prácou organizácií tretieho sektora 

umožňuje dosiahnuť žiadanú variabilitu možností v kontinuálnej starostlivosti o psychiatrických pacientov. 

 

Diskusia 

Zmeny foriem starostlivosti o duševné zdravie a zapájanie širších zložiek spoločnosti zodpovedá najmä 

potrebám chorých a ich rodín, ako aj ohrozeným skupinám ľudí. Inšpiratívne sú modely práce rakúskych 

(Hofman, 1996), nemeckých (Kallert,1998) a odborníkov iných krajín, kde komunitná práca s chorým má 

dlhšiu tradíciu a pevnejšie organizačné zakotvenie. Aj keď koncepčné rozdiely nie sú veľké, v našich 

podmienkach vidíme rezervy v pružnejšej koordinácii zdravotníckych a sociálnych služieb, ako aj v  

začlenení iných zložiek spoločnosti. 

 

Záver 

Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že zmeny v starostlivosti o duševné zdravie sú správne, sú aj v našich 

podmienkach realizovateľné a rozvoj komunitnej starostlivosti prispeje ku kvalite života ľudí s duševnou 

poruchou a ich rodín. 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIA V REINTEGRÁCII PSYCHICKY CHORÝCH DO SPOLOČNOSTI 

Kovaničová M.1, Hajková A.1, Kubašovská K.1, Medvecká L.1  

 
1 Psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

 

 

Úvod 

Z celého spektra psychiatrických porúch k najzávažnejším patria poruchy schizofrénneho okruhu, 

zastúpenie ktorých sa v populácii pohybuje v rozpätí od 1–3% (Liga za duševné zdravie). Tieto poruchy, 

aj napriek tomu, že súčasné farmakoterapeutické postupy umožňujú zvládnuť závažnú psychopatológiu 

typickú pre tieto ochorenia, pravidelne narúšajú integritu osobnosti pacienta, jeho schopnosť funkčnej 

adaptácie a teda nie zriedkavým dôsledkom je plná invalidizácia. Z týchto skutočností vyplýva, že chorý 

nedokáže viesť plne samostatný život a k zabezpečeniu jeho maximálne dosiahnuteľnej kvality je 

potrebná kontinuálna starostlivosť. 

Špecifiká duševnej poruchy viedli k vytváraniu špecifických postupov a variant starostlivosti. V rámci 

„Reformy psychiatrickej starostlivosti“ (Hašto, 1999) sa začal uplatňovať princíp tzv. tetralógu (Nawka, 

1998) , to znamená dialóg medzi štyrmi prvkami systému obsiahnutými v kontexte duševnej poruchy – 

pacient samotný, terapeut, rodina a verejnosť. Ideológiou tetralógu je partnerská komunikácia medzi 

týmito prvkami a zmena postoja k duševnej poruche. Prakticky to znamená, že efektívna liečba je daná 

nielen úspešným zásahom terapeuta na prijímajúcom pacientovi, ale aj aktívnym podielom ostatných 

zložiek na liečbe, ako aj na následnej starostlivosti. Stratégiou úspešnej liečby pacientov s poruchami 

schizofrénneho okruhu je kontinuálna odstupňovaná starostlivosť. Ústup psychopatologickej 

symptomatiky v podmienkach hospitalizácie biologickými prostriedkami, náhľad na poruchu a zlepšenie 

sociálnej adaptácie pomocou psychoterapie a následná reintegrácia do spoločnosti a prelomenie izolácie 

pomocou socioterapeutických opatrení. Tieto majú dlhodobý charakter a ich realizácia presahuje 

možnosti zdravotníckych zariadení. Od roku 1997 sme začali spolupracovať s občianskym združením 

príbuzných a priateľov psychicky chorých „Radosť“ ako spoluzakladatelia a odborní supervízori. Hlavnú 

výhodu tejto spolupráce vidíme v tom, že prispieva k resocializácii a reintegrácii v prirodzenom prostredí 

pacienta, čo nám umožňuje lepšie reagovať na aktuálne životné okolnosti chorého a jeho rodiny. Do 

spektra činností realizovaných v tejto spolupráci spadá činnostná terapia, aktívna muzikoterapia, 

arteterapia, návštevy spoločenských podujatí, športové aktivity, edukácia v psychiatrickej problematike, 

niekoľkodňové psychorehabilitačné pobyty za účasti pacientov, ich rodinných príslušníkov, odborníkov i 

dobrovoľníkov. Prebehla séria besied s verejnosťou, a tiež aj vystúpenia v médiách, do ktorých sa 

zapájali okrem odborníkov i sami pacienti a rodinní príslušníci. Tento príspevok k odbúravaniu 

predsudkov voči psychiatrii a stigme psychiatrickej poruchy si obzvlášť ceníme. Spolupráca s občianskym 

združením prináša nové, často netradičné podnety a myslíme si, že je vhodným prvkom komplexnej 

starostlivosti. 
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Z pohľadu pacienta je  prínosov takejto spolupráce viacero: 

• venuje sa mu niekto v civilnom prostredí 

• má rôznorodú ponuku činností 

• má podnety, ktoré by ho ani nenapadli 

• má kde tráviť čas mimo rodinu (najviac sú cenené viacdňové rehabilitačné pobyty v prírode) 

• získa nových priateľov 

• má sa kam obrátiť o radu 

Z pohľadu odborníka je výhodou, že: 

• spolupráca s nemedicínskymi partnermi rozširuje pacientovi spektrum podnetov 

• je zachovaná kontinuita starostlivosti 

• spolupráca s profesionálmi zaisťuje bezpečnosť a primeranosť volených postupov 

• zlepšuje sa spolupráca pacienta s ošetrujúcim lekárom a lepšie prijíma aj biologickú liečbu 

• prelamuje sa izolácia a zvyšuje iniciatíva a socializácia 

• v prirodzených interakciách získa odborník lepší vhľad do rodinnej dynamiky a komunikácie 

 

Diskusia a záver 

Je zrejmé, že takto koncipované poňatie starostlivosti o duševne chorých zlepšuje kvalitu ich života a aj 

ich rodín, a preto si podľa nášho názoru zaslúži, a aj potrebuje komunitné zastrešenie. Práca s duševne 

chorými má svoje špecifiká i riziká, a preto je jej nutnou zložkou odborná supervízia, ktorá by sa nemala 

vykonávať len na báze dobrovoľnosti. Pre prácu s psychicky chorými je nutné vytvárať erudované 

multidisciplinárne tímy integrované komunitnou štruktúrou služieb. Je potešujúce, že Národný program 

duševného zdravia razí doktrínu medzisektorovej spolupráce, pod ktorou sa chápe prepojenie úsilia 

vládnych, nevládnych i samosprávnych inštitúcií uplatňované v modeli komunitnej starostlivosti. Veríme, 

že tieto nové prvky v starostlivosti o ľudí trpiacich duševnou poruchou zlepšia kvalitu života samotných 

chorých i ich rodín. 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRE INTEGRÁCIU, OBNOVU A ROZVOJ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 

– POHĽAD 

Jiroušková Jana1 

 
1 Občianske združenie Pohľad, Košice 

 

 

Občianske združenie Pohľad je pacientskou organizáciou v Košiciach, narodilo sa v januári 

roku 2001 z podnetu jeho členov, pre potreby hľadania a nachádzania riešení, z priateľstva a pre 

priateľstvo, so zámerom zlepšovania kvality života ľudí s duševnými ťažkosťami.  

V stanovách združenia je ďalej zakotvené dbať o dodržiavanie princípov Všeobecnej deklarácie 

ľudských práv a slobôd OSN vo vzťahu k našim členom, ako aj o to, aby ani oni nebránili v týchto právach 

iným. Našou snahou je pomoc a vzájomná podpora, i jej vyhľadávanie v okolí, od najbližšieho – v rodine, 

v meste, na Slovensku, tiež hľadanie kontaktov v zahraničí. Pomoc v otázkach zdravia, vzťahov, bývania, 

práce, záujem o potreby členov v oblasti právnej a sociálnej. Pomoc pri integrácii a resocializácii do 

spoločnosti, od najužších až po širšie spoločenské vzťahy, zaradenie podľa možností a stavu každého 

jednotlivca individuálne. Chceme vytvárať podmienky pre rozvoj tvorivých schopností členov a 

zabezpečovať možnosti vyplnenia voľného času. Spolupracovať so štátnymi i neštátnymi organizáciami, 

ktoré o to prejavia záujem, ako aj napomáhať novovzniknutým organizáciám podobného charakteru, 

podľa ich potrieb. V súlade s uvedenými cieľmi organizovať semináre, prednášky a konferencie. Aj preto 

je zastúpenie OZ Pohľad na tejto konferencii SAVEZ-u veľmi užitočnou príležitosťou.  

Sme členmi Slovenskej asociácie pacientov a pacientských organizácií pre duševné zdravie 

PREMENY so sídlom v Michalovciach. Asociácia t.č. zastrešuje 12 regionálnych občianskych združení 

na Slovensku, ktoré sa starajú o duševné zdravie svojich členov. Poslaním takýchto združení je, aby tí, 

ktorí už prešli úskaliami duševných ochorení, pomáhali tým, ktorých choroba zastihla nepripravených. 

Naši koordinátori sa zúčastňujú na zasadaniach Koordinačného zboru asociácie (posledné stretnutie sa 

konalo na ranči Nádej v Sv. Antone), na ktorých sú prejednávané problémy a potreby jednotlivcov i 

skupín a sú určované úlohy,  od najaktuálnejších až po dlhodobý časový horizont. Najbližšou úlohou je 

napríklad organizačná príprava letného rekreačného pobytu a projekt „Túženie“, zameraný na vydanie 

zborníka - najmä poézie nielen s výpovednou, ale aj umeleckou hodnotou. Zastrešením v asociácii, i v 

miestnych združeniach máme možnosť vypracovávať projekty, žiadať o granty, a tak byť účastní diania v 

treťom sektore. 

Úzko spolupracujeme s Občianskym združením priateľov a príbuzných RADOSŤ v Košiciach, 

ktoré má dlhodobejšie skúsenosti v tejto práci a ďakujeme za mnohé podnety a podporu. 

Aj s malým pričinením je možné urobiť veľké veci. Niekedy je to aj naopak, s veľkým úsilím je 

možné dosahovať malé veci, ale ani to nie je prekážkou, či dôvodom k depresii, odradeniu, či pesimizmu, 

naopak, takáto činnosť je výzvou, skúškou vytrvalosti a odmenou je radosť aj z malých výsledkov, ktoré 

sú o to vzácnejšie a povzbudzujú k ďalšiemu odhodlaniu. A ešte je tu  jedna možnosť - s veľkým úsilím 

dosiahnuť veľké veci. Význam pacientskej organizácie je aj v tom, že je v nej vytváraný priestor pre 

mobilizáciu a overenie vlastných síl za daného zdravotného a sociálneho stavu. Najväčšou odmenou je  
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potešenie zo spoločenstva, vzájomná radosť zo zlepšovania stavu zdravia, nálady, i kvality života. Sú to 

obrazne povedané veľmi jemné barometre, ale neomylné, barometre lásky a porozumenia. Skúsenosti sú 

také, že aj ľudia, ktorí prekonali duševné ochorenie, veľmi často ostávajú pracovať v tejto oblasti, pretože 

tak získali novú hodnotovú orientáciu, či bola prehĺbená ich doterajšia, a prioritou sa im veľakrát stávajú 

duchovné hodnoty nad materiálnymi. 

 

Z našej činnosti 

Doterajšia práca bola spočiatku zameraná hlavne na zapojenie sa do organizačných štruktúr na 

Slovensku, čo je dnes už skutočnosťou a tiež na prípravu základov práce pacientskej advokácie. Väčšou 

akciou  do roku 2004 bol výlet v kúpeľoch Štós spojený s brigádou. 

Leto 2004 bolo naplnené viacerými rôznorodými aktivitami, ako napríklad návšteva hudobného 

oddelenia Knižnice Bokacia, zhliadnutie výstavy fotografií z Japonska vo fotogalérii Nova, vychádzka v 

rekreačnom areáli Anička. Na prelome augusta a septembra sme sa opäť zúčastnili už IX. 
Celoslovenského stretnutia pacientských organizácií (celkovo asi 80 účastníkov), pod záštitou 

asociácie PREMENY. Tento týždňový rekondično-rekreačný pobyt na Zemplínskej Šírave v stredisku 

Kusín bol naplnený pestrým programom – návštevou rehabilitačných zariadení, chránených dielní v 

Michalovciach, športovaním (kopanie jedenástok, volejbal, kúpanie, šach, vychádzky, turistika), 

modelovaním z hliny, zhliadnutím videonahrávky o živote pacientov v Michalovciach - v starostlivosti 

pána primára Nawku. No predovšetkým vzácnymi priateľstvami, vzťahmi, ktoré nevychladnú do 

nasledujúceho stretnutia. Tieto pobyty tiež prinášajú podnety pre ďalšiu prácu združení na Slovensku. 

Návštevnú službu vykonávajú dobrovoľníci, tí, ktorí už majú viac síl, pomáhajú tam, kde je to 

potrebné, aby neboli ľudia doma v izolácii. Náplňou služby je tiež doprevádzanie do rehabilitačného 

strediska združenia RADOSŤ, klubovne Pohľadu, či na iné podujatie, tiež navštevovanie aktuálne 

hospitalizovaných členov združenia.  

Na túto službu v mesiacoch september až november 2004 združenie dostalo príspevok na preplatenie 

nákladov cestovného od Slovenskej humanitej rady, za čo jej ďakujeme. V tomto období to bol jediný 

prijatý projekt z východného Slovenska. Projekt pripravil Igor Marchevka.  

Jednodňová návšteva 4 členov združenia v dennom stacionári pri Psychiatrickej nemocnici v 

Michalovciach bola obohacujúcou skúsenosťou, povzbudením i potvrdením  potreby vzniku zariadenia 

takéhoto typu starostlivosti  pri Psychiatrickej klinike  FNsP  na  Triede SNP 1 v  Košiciach.  

Ako dobrovoľní regionálni spolupracovníci sme sa zúčastnili kampane Týždňa duševného 

zdravia v dňoch 4.–10.10.2004,  ktorú na celom Slovensku pri príležitosti Svetového dňa duševného 

zdravia pripravila Liga za duševné zdravie v Bratislave a ODOS. (o. z.  ODOS - Otvorme dvere, otvorme 

srdcia združuje osoby s duševnými poruchami, ich príbuzných, profesionálov a širokú verejnosť s cieľom 

prekonávať stigmatizáciu voči duševným poruchám a chorobám na Slovensku. ODOS je strešná 

organizácia pacientských a príbuzenských združení). Pri verejnej zbierke nám nadšene pomohli 

študentky evanjelického gymnázia J.A. Komenského a skauti. Naša vďaka patrí pani riaditeľke gymnázia 

a vedúcemu skautského oddielu za promptnú ochotu. Symbolom kampane, i duševného zdravia, je 

nezábudka. Ľudia, ktorých sme na uliciach, ale i v úradoch, či v letných markízach oslovili, boli nad 

očakávanie veľmi milí, ochotní, štedrí a u mnohých bolo vidno oslovenie danou problematikou, čo bolo 

hlavným zmyslom kampane. Podarilo sa nám stretnúť aj primátora nášho mesta pána Zdenka Trebuľu. 
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Sprievodné podujatia kampane: rozhovor v regionálnej TV NAŠA, kde nás pozvali na krátky vstup, 

tlačová beseda s médiami o našej problematike uskutočnenej na podnet združenia Radosť, oznam a 

anketa v miestnej tlači.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podujatia sa zúčastnilo 30 miest na Slovensku, tiež ostatné zariadenia v našom meste zamerané na 

duševné zdravie. „Akcia nezábudka“ bola príležitosťou k zviditeľneniu združenia na miestnych úradoch 

a overila naše sily pri organizácii i samotnej zbierke. S potešením môžeme konštatovať, že po 

vyhodnotení zbierky naše združenie vyzbieralo najviac príspevkov z 18–tich zúčastnených občianskych 

združení na Slovensku. Z týchto prostriedkov združeniu prislúcha 15% (zo sumy, ktorú sa nám podarilo 

vyzbierať), čo bolo príležitosťou založiť prvý vlastný účet Pohľad-u. Budeme mať aj na darčeky tým, ktorí 

nám pomáhali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako umelecká, ale i akákoľvek iná tvorivá práca prispieva aj k tvorbe radosti, ktorá je tiež 

pomocou, prostriedkom k uzdravovaniu, netreba veľa písať. Tu patrí aj výtvarná činnosť. Autorkou 

keramiky na fotografiách je Miška Vojtylová. Jej milé a dušu oslovujúce dielka boli súčasťou kolekcie 

umeleckých predmetov predajnej výstavky, konanej pod záštitou Nadácie Emílie Kováčovej na 

Vianočných trhoch 2003 v Bratislave. Potešením je aj aranžovanie pri fotografovaní, čo je tiež „terapiou“ 

(foto Janka Jiroušková). Ďalej účasť na výstavách výtvarných prác v Spišskej  Novej  Vsi a vo Zvolene. 
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Výhľady  aktivít Pohľadu 

V súčasnosti sa strediskom našej činnosti stáva nová klubovňa. Ďakujeme za ústretovosť 

vedenia Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP, že nám umožnili bezplatne užívať raz týždenne 

klubové priestory, vyhradené pre rôzne občianske združenia. Okrem veľkorysosti je to ich odvážny krok k 

odbúraniu predsudkov. Zahájenie činnosti pripadá na október 2004 a pozývame aj nových záujemcov, 

tiež prostredníctvom spolupráce s miestnou ambulantnou lekárkou. Konečne máme priestor na 

zasadania výboru, pracovné porady a rozbehnutie klubovej činnosti. Pripravujeme besedy s odborníkmi z 

oblasti psychológie, psychiatrie, sociálnej  a právnej oblasti, besedy na biblickú tému s kňazom a s 

osobnosťami verejno-kultúrneho života, diskusie „čo ma najviac teší, trápi, zarmucuje“, „aj humor je 

súčasťou života“. Prednášky sú otvorené aj pre verejnosť. Ďalšou náplňou stretnutí môže byť tvorba z 

prírodnín, výtvarná činnosť, prezentácia vlastných literárnych prác, posedenia pri vlastnoručne 

pripravených dobrotách z ovocia, zeleniny, koláčoch a podobne. Pri zostavovaní plánu činnosti 

vychádzame tiež z podnetov od našich členov. Záujem je o rozhovory o osobných problémoch. V rámci 

klubovej činnosti chceme aj v budúcnosti pripravovať vychádzky do prírody, kultúrne a športové podujatia 

v meste (posledne návšteva výstavy „Rastliny v hudbe“).  

Záujmom združenia je starostlivosť o čo najplynulejší reťazec hospitalizácia, ambulantná liečba, 

denný stacionár, rehabilitačné stredisko, chránená dielňa, čiže integrácia členov do spoločnosti. Takáto 

postupnosť vychádza z praxe, skúseností a potrieb chorých pri procese uzdravovania. Hoci takáto 

schéma možno vyzerá zdĺhavá, predstavuje pomoc a šancu čo najrýchlejšieho návratu do bežného 

života, zamestnania pri chorobách, ktoré sú veľmi zdĺhavé.  
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Povzbudením je fungujúce rehabilitačné stredisko združenia RADOSŤ. Naše združenie v tomto 

období zvažuje iniciovanie vytvorenia chránenej dielne, ako nadväzujúceho článku reťazca. Vzorom nám 

môžu byť zariadenia tohto typu v Michalovciach. Na zriaďovaní integrovanej čajovne Karolína v 

Michalovciach sa podieľal aj jeden zo zakladajúcich členov nášho združenia, pán Igor Marchevka. 

Zamestnávatelia sú povinní zo zákona zamestnávať ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou, alebo si 

objednať tovar, alebo službu v chránenej dielni. Najbližšou úlohou je teda zisťovanie takýchto potrieb v 

spoločnosti. Vo výhľade je spolupráca s agentúrou sprostredkujúcou zamestnanie aj v tejto oblasti. 

Zamerali sme sa tiež na mapovanie možností brigád v meste a záujmu členov o rôzne druhy prác. Podľa 

zistených výsledkov sa postupne chceme zamerať na prípravu projektov. Snom, no nie 

nerealizovateľným, môže byť aj projekt integrovanej čajovne s priestorom pre konanie komorných 

prednášok, besied i prezentácie umeleckej tvorby.  

Ďalšou oblasťou možných aktivít je nadväzovanie kontaktov s podobnými združeniami v 

zahraničí i podieľanie sa na medzinárodných projektoch. 

So združením RADOSŤ máme v úmysle založiť regionálnu pobočku ODOS-u. 

V rámci Asociácie PREMENY je priestor aj pre rôzne školenia a živý je tiež záujem o možnosti 

špecializácie a kvalifikácie, oprávňujúcej pre sociálnu prácu. 

V oblasti umeleckého prejavu je predsavzatím vytvárať možnosti pre tvorbu aj prezentáciu. Tu 

patrí i predstava založenia integrovanej skupiny výtvarnej činnosti, otvorenej aj pre verejnosť. 

Prostredníctvom takejto komunikácie, osobnej, i prostredníctvom tvorby, dávať podnety aj pre zdravých, 

na zamyslenie i prevenciu a obohatenie života aj cez pohľad zdanlivo ochudobnených ľudí, teda cez 

záujmovú činnosť vytvárať priestor na starostlivosť o duševné zdravie nielen chorých ľudí. 

Vo výhľade do budúcnosti je i prísľub hľadania možností spolupráce s v rámci projektu Rozvoj 

kresťanského šafárenia, ktorý je zameraný na správne hospodárenie s časom, duchovnými i hmotnými 

darmi. Koordinátorkou projektu je Ing. Jana Mináčová (ECAV Bratislava). 

Celkom dlhodobým snom možno môže byť aj projekt vytvorenia „domu duševného zdravia“, no 

ten najdôležitejší si nosí každý sám vo svojom srdci a svedomí, budovaný z kameňov charakteru a lásky, 

aby sa duša neklátila. 

Žalm 33,13 

Hospodin hľadiac z neba vidí všetkých ľudských synov. 

Nech naše pohľady odrážajú Jeho lásku. 

 

 

Kontaktná adresa: 

Anna Spišáková 

Titogradská 13 

040 11 Košice  


