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Predhovor 

 

 

 

 

Tento vysokoškolský učebný text je určený  pre študentov všeobecného 

lekárstva a príbuzných prírodovedných odborov v pregraduálnom 

a postgraduálnom štúdiu. Predstavuje úvod do vedného odboru epidemiológia – 

objasňuje význam epidemiológie pre zdravie verejnosti a klinickú medicínu, 

popisuje základné epidemiologické metódy a ich využitie pri sledovaní ochorení 

a ich príčin.  

Učebný text dopĺňa dostupný študijný materiál a približuje epidemiologické 

postupy z pohľadu možného využitia pre čitateľa či už v rámci štúdia alebo 

následne v medicínskej či inej odbornej praxi.  

Verím, že učebný text pomôže k lepšiemu pochopeniu významu a možností 

využitia epidemiológie pre zlepšovanie zdravia populácie.  

 

 

        Alexandra Bražinová  
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Význam epidemiológie pre zdravie verejnosti  

 

Epidemiológia je vedný odbor, ktorý študuje distribúciu a determinanty 

zdravia a chorôb v populácii za účelom riešenia zdravotných problémov. 

Pod distribúciou rozumieme rozmiestnenie prípadov ochorenia v populácii. 

Epidemiológia skúma nielen ochorenia v zmysle akútnych a chronických chorôb, 

ale aj zdravotné stavy zmenené úrazom, vrodenou poruchou, javy ako 

samovražednosť a ďalšie, súvisiace so zdravím a životom človeka.  

Epidemiológia sleduje výskyt ochorení a zdravotných stavov a javov v 

jednotlivých populačných skupinách, v čase a priestore.  

Determinanty predstavujú faktory, ktoré ovplyvňujú vznik a priebeh ochorenia. 

Rozlišujeme faktory rizikové, ktoré zvyšujú riziko nástupu, prípadne zhoršujú 

priebeh ochorenia a faktory protektívne, čiže tie, ktoré znižujú riziko vzniku 

ochorenia. Epidemiológia sleduje výskyt zdravotných determinantov v populácii 

a dáva ho do súvislosti so zdravotným výsledkom sledovanej populácie. Zisťuje 

príčiny, prispieva tak k výskumu etiológie ochorenia. 

Epidemiologické sledovanie a výskum prinášajú dôkazy využiteľné v prevencii, 

diagnostike, liečbe a následnej starostlivosti o jednotlivca ako aj celú 

spoločnosť.  

Popis výskytu ochorení a skúmanie ich príčin sú veľmi dôležité pre tvorbu, 

realizáciu a hodnotenie cielených preventívnych programov. Keď vieme, ktoré 

populačné skupiny sú najviac postihnuté daným ochorením, vieme ako dochádza 

k vzniku ochorenia, čo ovplyvňuje jeho rozšírenie v populácii, vtedy môžeme 

navrhovať a realizovať intervenčné programy na prevenciu daného ochorenia 

šité na mieru danej skupine. Epidemiológia má svoje nezastupiteľné miesto 

nielen v prevencii, ale aj v diagnostike a liečbe – je to epidemiologické sledovanie 

a analýza súvislosti, ktoré prinášajú dôkazy účinnosti diagnostických 

a terapeutických postupov. Jej ďalšie využitie je v hodnotení kvality života, 

hodnotení realizovaných intervenčných opatrení a v mnohých ďalších oblastiach, 

ktoré ovplyvňujú zdravie verejnosti.  

Akékoľvek rozhodovanie ovplyvňujúce zdravie či život človeka by malo byť 

založené na dôkazoch, či už v klinickej medicíne, verejnom zdravotníctve, 
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prípadne iných oblastiach. Práve tieto dôkazy prináša epidemiologické 

sledovanie a hodnotenie.  

Epidemiológia je odbor, ktorý je úzko prepojený s klinickou medicínou, verejným 

zdravotníctvom, bioštatistikou, etikou, vedami o životnom prostredí, sociálnymi, 

behaviorálnymi vedami a mnohými ďalšími.  

 

Epidemiológia predstavuje veľký potenciál pre vzdelávanie budúcich lekárov na 

lekárskych fakultách, ako aj ďalších odborníkov na zdravie verejnosti, nakoľko 

epidemiologické sledovanie a výskum prinášajú dôkazy využiteľné 

v predchádzaní, diagnostike a liečbe chorôb ako aj v zmierňovaní ich následkov. 

Dôsledné oboznámenie sa s epidemiologickými metódami, nástrojmi, 

možnosťami využitia výstupov epidemiologických štúdií a s medzinárodnými 

zdrojmi informácií im v praxi umožní erudované rozhodovanie sa v manažmente 

pacienta a v ovplyvňovaní zdravia populácie.   
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Definícia epidemiológie 
 
Termín epidemiológia pochádza z gréckych slov epi, demos a logos. Epi znamená 

na, demos sú ľudia a logos je veda. Je to teda štúdia o tom, čo sa deje s ľuďmi.  

Je to vedecká disciplína s metódami založenými na vedeckom skúmaní. Riadi sa 

údajmi a spolieha sa na systematický a nestranný prístup v zbere, analýze 

a interpretácii údajov. 

Základné epidemiologické metódy používajú pozorovanie a vhodné 

porovnávacie skupiny na vyhodnotenie, či sa pozorovaný fakt líši od 

očakávaných hodnôt.  

Epidemiológia sa vo svojom pozorovaní a skúmaní zaoberá odpoveďou na 5 

otázok: čo, kto kedy, kde a prečo (z angl. 5 W’s: what, who, where, when, why): 

Čo predstavuje diagnózu alebo zdravotný stav. Kto predstavuje osobu, populáciu 

ktorú popisujeme. Kde je odpoveď na otázku, akú geografickú oblasť sledujeme. 

Kedy berie do úvahy čas, sledované obdobie. Prečo (alebo ako) sa zaoberá 

spôsobmi vzniku a šírenia ochorenia v populácii.  

Epidemiológia je základnou vedou pre zlepšovanie zdravia verejnosti, nakoľko 

poskytuje základy pre vhodné a vedecky zdôvodnené postupy medicíny 

a verejného zdravotníctva. 
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Metódy v epidemiológii  

 

V epidemiológii skúmame zdravie a faktory, ktoré s ním súvisia a následne ich 

vyjadrujeme kvantitatívne. 

Základnými postupmi v epidemiológii sú: 

zber údajov ->  popis (deskripcia) ->  analýza 

 

 

Zber údajov  

Údaje o zdravotnom stave obyvateľstva môžu pochádzať z rôznych zdrojov.  

Najčastejšie pramene informácií sú nasledovné: 

• Oficiálne štatistiky na národnej úrovni 

• Miestny rutinný zber údajov za určitým účelom (napr.nemocničný 

informačný systém) 

• Vlastný zber (napr.prieskum dotazníkovou formou) 

 

Základným zdrojom údajov o zdraví obyvateľstva sú oficiálne štatistiky, ktoré 

sú zbierané, spracovávané a hodnotené národnými a medzinárodnými 

inštitúciami. 

V Slovenskej republike hlavnými organizáciami rutinne zbierajúcimi údaje 

o zdravotnom stave obyvateľstva sú Národné centrum zdravotníckych 

informácií (NCZI), Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR), Úrad verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR) a Sociálna poisťovňa (SP). 

 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je štátna príspevková 

organizácia, ktorej jednou z hlavných činností je zber, spracovanie 

a publikovanie zdravotníckych štatistických údajov. Jedná sa o informácie 

o využívaní služieb zdravotnej starostlivosti, zasielajú ich do NCZI jej 

poskytovatelia z oblasti ambulantnej a lôžkovej starostlivosti, spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložiek na základe výkazov (formulárov). NCZI tieto 

údaje spracováva a publikuje vo forme pravidelných či mimoriadnych ročeniek 
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na svojej webstránke www.nczisk.sk. NCZI tak poskytuje údaje o zdravotnom 

stave obyvateľstva v zmysle využívania služieb – ide o počty ľudí, ktorí boli 

vyšetrení či liečení na jednotlivé ochorenia. Je potrebné pripomenúť, že 

v prípadov mnohých ochorení, či zdravotných stavov sa nejedná o skutočný 

výskyt v populácie, ale len o tých ľudí, ktorí využili zdravotnú starostlivosť.  

NCZI ďalej poskytuje údaje o sieti a činnosti poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti a iných organizácií, o pracovníkoch, o ekonomike zdravotníctva 

vrátane financovania zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe 

zdravotného poistenia, zdravotníckej technike.    

Základnou výročnou sumárnou publikáciou je Zdravotnícka ročenka. Okrem nej 

sú každoročne publikované tematické štatistické výstupy z vybraných 

medicínskych odborov, ako sú napríklad chirurgia, diabetológia, kardiológia, 

imunológia a alergológia. 

NCZI tiež spravuje národné zdravotné registre. Sú to špecifické informačné 

systémy, ktoré zhromažďujú, spracúvajú a analyzujú údaje o spoločensky 

závažných skupinách chorôb v Slovenskej republike. Jedná sa napríklad o 

Národný onkologický register, Národný register diabetes mellitus, Národný 

register vrodených chýb, Národný register chorôb obehovej sústavy  

Cieľom registrov je najmä monitorovať vývoj ochorenia v populácii. Zbierajú 

podrobnejšie údaje ako sú tie, ktoré poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

posielajú prostredníctvom bežných pravidelných výkazov do databázy NCZI. 

Výstupy z registrov je možné použiť na optimalizáciu intervenčných opatrení 

zameraných na zlepšenie zdravia obyvateľstva. Príkladom je využitie údajov 

z Národného onkologického registra pre nastavenie skríningu najčastejšie sa 

vyskytujúcich onkologických ochorení. Žiadaným výsledkom môže byť skorší 

záchyt ochorenia, včasná liečba, zlepšené prežívanie a znížená úmrtnosť na dané 

ochorenie v populácii.  

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) zodpovedá za štátne štatistiky 

vo všetkých odvetviach. Pre účely hodnotenia zdravotného stavu sú najčastejšie 

využívané demografické a sociálne štatistiky, ktoré poskytujú informácie o stave 

a pohybe obyvateľstva (pôrody, úmrtia, migrácia, sobáše, rozvody, potraty a 

pod.) v celej republiky, v jednotlivých krajoch a okresoch. Databáza úmrtí 

http://www.nczisk.sk/
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poskytuje informácie o veku, pohlaví, príčine úmrtia, okrese a kraji trvalého 

bydliska zomrelého. Informácie o počte obyvateľov žijúcich v Slovenskej 

republike v jednotlivých rokoch podľa pohlavia, veku, kraja a okresu bydliska sa 

pri hodnotení zdravotného stavu využívajú v populačných mierach indikátorov 

výskytu ochorení (ako sú incidencia, prevalencia, mortalita). ŠÚSR poskytuje 

údaje prostredníctvom prehľadnej online platformy 

http://datacube.statistics.sk/.  

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZSR) riadi sledovanie 

a kontrolu výskytu infekčných ochorení a za týmto účelom spravuje 

epidemiologický informačný systém EPIS. Hovoríme o surveillance (t.j. 

epidemiologická bdelosť) infekčných ochorení. Surveillance je „epidemiologický 

postup založený na nepretržitom sledovaní všetkých charakteristík výskytu a 

rozdelenia chorôb, t.j. na systematickom zbere a zhodnocovaní údajov o výskyte 

vybraného ochorenia, o chorobnosti, úmrtnosti, smrtnosti, spoľahlivosti 

diagnostiky, účinnosti liečby, účinnosti používaných vakcín, dezinfekčných, 

dezinsekčných, deratizačných prostriedkov, ale tiež o životných podmienkach 

(zásobovanie pitnou vodou), pracovných podmienkach aj o spôsobe života, teda 

o všetkých atribútoch, ktoré môžu mať súvislosť s výskytom daného ochorenia, 

priebehom ochorenia a ktoré ovplyvňujú dopad ochorenia na zdravie 

jednotlivcov, či celých skupín populácií.“ Systémom surveillance sa zaoberáme 

v ďalšej častí tejto publikácie (Surveillance infekčných ochorení).  

EPIS sústreďuje údaje o výskyte vybraných prenosných ochorení. Prípady 

jednotlivých ochorení sú podľa miesta výskytu hlásené do EPISu pracovníkmi 

odborov epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Na 

základe tohto zberu údajov sledujeme aktuálny výskyt prípadov ochorení, 

detekujeme vznik a šírenie epidémií, monitorujeme dlhodobé časové trendy, 

hodnotíme vplyv vakcinácie na chorobnosť obyvateľstva.  

 

 Sociálna poisťovňa (SP) pre účely hodnotenia zdravotného stavu obyvateľstva 

poskytuje údaje o práceneschopnosti a invalidity.  

 

 

http://datacube.statistics.sk/
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Miestny rutinný zber údajov predstavujú napríklad nemocničné informačné 

systémy, ktoré jednak zbierajú a následne poskytujú údaje povinne vykazované 

do NCZI, jednak predstavujú možnosť lokálneho výskumu – ako napríklad 

sledovanie účinnosti liečby, nákladovú efektivitu jednotlivých častí 

zdravotníckeho zariadenia, demografické a zdravotné parametre a trendy 

v spádovej oblasti.  

 

 

Vlastný zber údajov sa používa, keď informácie, ktoré sú predmetom záujmu, 

nie sú dostupné z existujúcich údajov. Uskutočňuje sa najmä prostredníctvom 

výskumu podľa vopred zvoleného postupu a za použitia presne stanovených 

metód. Zber údajov prebehne napríklad pomocou štruktúrovaného dotazníka.   



 13 

Deskripcia  

Po zhromaždení požadovaných údajov a ich usporiadaní do databázy je prvým 

metodickým krokom pri ich spracovaní popis, čiže deskripcia.  

 

Popisujeme napríklad distribúciu ochorení či determinantov zdravia v určitom 

čase, v konkrétnej populácii, v určitom geografickom priestore - popisujeme 

temporálne (časové), populačné, geografické charakteristiky distribúcie 

ochorení (v angličtine sa tento prístup označuje time, place, person). 

Deskripcia v epidemiológii odpovedá na otázky ČO? KTO? KEDY? KDE? 

Pri sledovaní výskytu určitého ochorenia alebo javu spojeného so zdravím 

zodpovedáme na tieto štyri otázky:  

ČO: ktoré ochorenie/zdravotný stav/determinant zdravia popisujeme? 

KTO: čo je populácia, ktorá nás zaujíma? Môže byť presne určená podľa veku, 

pohlavia, vzdelania, zamestnania a ďalších demografických, socioekonomických 

či ďalších ukazovateľov 

KEDY: čo je časové obdobie, ktoré nás zaujíma? roky, mesiace, sezóny, 

kalendárne týždne a pod. 

KDE: čo je oblasť, ktorú opisujem? región, krajina, mesto/vidiek a pod. 

 

Popis údajov začína pozorovaním absolútnych hodnôt sledovaných veličín. 

Okrem absolútnych čísel často popisujeme veličinu pomocou priemeru či 

mediánu.  

Priemer získam spočítaním všetkých hodnôt a vydelením počtom hodnôt. 

Príklad: mám v súbore 5 ľudí, vo veku: 55, 10, 43, 67, 23 rokov. Preimerný vek 

v tejto skupine je: (55+10+43+67+23)/5 = 198/5 = 39,6 rokov 

Medián je stredová hodnota. Získam ju tak, že si hodnoty v súbore zoradím podľa 

veľkosti a nájdem stredovú hodnotu: 10, 23, 43, 55, 67. Medián veku v danom 

súbore je 43 rokov. Ak by bol počet hodnôt v súbore párny, medián je priemer 

dvoch stredových hodnôt. Výhoda mediánu je, že nie je ľahko obplyvniteľný 

extrémnymi hodnotami.  

 

Výskyt a distribúciu ochorení sledujeme najmä prostredníctvom mier výskytu.  
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Miera je podľa slovníka medzinárodnej epidemiologickej asociácie (International 

Epidemiology Association Dictionary, 2008) „výraz frekvencie (častosti), 

s ktorou sa jav vyskytuje v definovanej populácii, zvyčajne v konkrétnom 

časovom úseku“.  

Okrem frekvencie nás často zaujíma aj vzor, vzorec výskytu ochorenia či 

zdravotného stavu, ktorý môže mať určité charakteristiky podľa času, miesta či 

populácie: časovú periodicitu – napríklad ročnú, sezónnu, mesačnú týždennú; 

územné rozdiely – napríklad vidiek/mesto; populačné faktory – demografické, 

socioekonomické, vzorce správania a pod.  

Základné miery výskytu sú morbidita (chorobnosť) a mortalita (úmrtnosť).  

 

Morbidita (chorobnosť) sa uvádza v dvoch formách: incidencia alebo 

prevalencia 

- Incidencia je výskyt nových ochorení v danej populácii, v danom čase, 

vztiahnutý na populáciu a následne vynásobený násobkom čísla 10, napr. 

100 000 obyv. Napríklad incidenciu diabetes mellitus II.typu v Slovenskej 

republike za rok 2018 vypočítam ako počet prípadov diabetes mellitus 

II.typu, ktoré boli novodiagnostikované na Slovensku v danom roku, 

vydelím počtom obyvateľov, ktorí žili na Slovensku v 2018. Nakoľko číslo, 

ktoré týmto delením získam je menšie ako 1, je ťažko samo o sebe 

interpretovateľné. Preto ho následne väčšinou násobíme mocninou čísla 

10 (napr.10, 1000, 1000000) a výsledok slovne interpretujeme: 

„incidencia je x (číslo získané vydelením) na 100000 obyvateľov”.  

V našom príklade bolo v roku 2018 prvýkrát diagnostikované ochorenie 

diabetes mellitus II.typu 18177 pacientom. V danom roku žilo na 

Slovensku podľa Štatistického úradu 5450421 ľudí. Incidencia je 18177 / 

5450421 = 0,003335. Po vynásobení na 100000 je to 333,5, slovná 

interpretácia je „V roku 2018 bola incidencia diabetes mellitus II.typu 

333,5 prípadov na 100000 obyvateľov.” 

 

 

- Prevalencia je výskyt všetkých ochorení v danej populácii, v danom 

čase, vztiahnutý na populáciu a vynásobený mocninou čísla 10.  
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Napríklad prevalenciu diabetes mellitus II.typu v Slovenskej republike za 

rok 2018 vypočítam ako počet všetkých ľudí,ktorí sa na DM II.typu na 

Slovensku v roku 2018 liečili, vydelím počtom obyvateľov, ktorí žili na 

Slovensku v 2018. Opäť číslo, ktoré týmto delením získam je menšie ako 

1, preto ho následne väčšinou násobíme mocninou čísla 10 (napr.10, 

1000, 1000000) a výsledok slovne interpretuje: „prevalencia je x (číslo 

získané vydelením) na 100000 obyvateľov”  

V našom príklade v roku 2018 bolo v Slovenskej republike 323897 ľudí 

liečených na DM II.typu. V danom roku žilo na Slovensku 5450421 ľudí. 

Prevalencia je   323897/ 5450421= 0,05943. Po vynásobení na 100000 je 

to 5943 na 100000, prípadne stačí vynásobiť výsledok číslom 100, čo je 

5,9 na 100, čiže 6%. Slovná interpretácia znie: „V roku 2018 bola 

prevalencia diabetes mellitus II.typu 6%, čiže 6% populácie sa liečilo na 

toto ochorenie.” 

 

 

Mortalita (úmrtnosť) sa tiež vyjadruje ako populačná miera, čiže vztiahnutá na 

populáciu. Napríklad v roku 2018 zomrelo v Slovenskej republike na všetky 

príčiny 54293 ľudí. V danom roku žilo na Slovensku 5450421 ľudí. Mortalita je 

54293 / 5450421 = 0,00996. Po vynásobení na 100000 je to 996, slovná 

interpretácia je “V roku 2018 bola celková úmrtnosť 996 prípadov na 100000 

obyvateľov. 

 

Okrem celkovej miery chorobnosti (incidencie a prevalencie) či úmrtnosti 

(mortality), stanovujeme špecifickú mieru, konkretizovanú na určitú populáciu – 

ako napríklad muži / ženy, deti do 18 rokov / dospelí a pod.  

Dôležité je mať na pamäti, že v menovateli musí byť vždy populácia v riziku, to 

znamená populácia, ktorá môže dostať dané ochorenie. Z toho dôvodu, keď 

skúmame napríklad rakovinu krčka maternice, tak v menovateli bude len 

populácia žien, žijúcich v SR v danom roku.  
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Ďalším indikátorom, ktorý určuje závažnosť ochorenia, je letalita, čiže smrtnosť 

(z angl.case fatality). Jedná sa o ukazovateľ toho, aká letálna, čiže smrtná daná 

choroba je. Vyjadruje sa ako počet úmrtí na počet chorých na danú diagnózu.  

Napríklad letalita akútneho infarktu myokardu v Slovenskej republike v roku 

2018 sa vypočíta ako počet úmrtí infarkt myokardu v SR v r.2018, čo bolo 2521 

osôb / počet všetkých tých, čo v r.2018 v SR mali akútny infarkt myokardu, čo je 

15405 osôb. Vyjadruje sa v percentách, výsledok preto vynásobíme číslom 100. V 

našom príklade 2521/15405=0,16. Po vynásobení x 100= 16%. Slovná 

interpretácia je: Smrtnosť akútneho infarktu myokardu na Slovensku v roku 

2018 bola 16%. Resp.: Z tých, čo v roku 2018 mali akútny infarkt myokardu, 

16%zomrelo.  

 

Miery chorobnosti (incidencia, prevalencia) a úmrtnosti (mortalita) môžu 

popisovať stav v celej populácii, alebo môžu byť špecifické napríklad pre 

pohlavie či vek – vtedy sú väčšinou udávané pre konkrétne vekové skupiny.  

 

 

Využitie deskripcie pre zlepšovanie zdravia verejnosti 

Deskriptívna epidemiológia prináša informácie o zdravotnom stave populácie, 

o výskyte ochorení a faktorov rizikových pre zdravie, identifikuje zdravotné 

problémy a potenciálne hrozby v spoločnosti. Okrem monitorovania zdravotných 

ukazovateľov slúži deskriptívna epidemiológia tiež na hodnotenie intervenčných 

programov (sledovaním ukazovateľov zdravotného stavu populácie pred a po 

uskutočnení intervencie) a formulovanie priorít pre starostlivosť o zdravie 

obyvateľstva.  

 

 

Štandardizácia  

Vyššie uvedené miery incidencie, prevalencie a mortality sú tzv.hrubé miery. Aby 

sme mohli takého indikátory porovnávať medzi populáciami, musíme tieto údaje 

štandardizovať. Táto potreba vyplýva z rôzneho zloženia populácií 

v jednotlivých vekových skupinách.  
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Štandardizácia (prispôsobenie, z angl.adjustment) je klasická epidemiologická 

metóda, ktorá odstraňuje mätúci (z angl.confounding) efekt premenných, 

o ktorých vieme, že sa v porovnávaných populáciách líšia. Najčastejší faktor, pre 

ktorý potrebujeme prispôsobovať (štandardizovať) je vek. Vekové zloženie 

populácií v jednotlivých krajinách je rôzne. Hrubé miery výskytu (incidencia, 

prevalencia) či úmrtnosti (mortalita) ochorení, ktoré sú typické pre vyšší vek – 

ako napríklad kardiovaskulárne a onkologické – budú preto vyššie v krajinách 

s vyšším  zastúpením populácie v starších vekových skupinách. Nie je „fér“ 

porovnávať hrubé miery rôznych krajín, musíme vziať vek ako mätúci, 

skresľujúci faktor do úvahy, hrubé miery musíme preto štandardizovať.  

 

Existujú dve základné metódy štandardizácie – priama a nepriama.  

Priama štandardizácia sa ako štandard používa populácia s určitou vekovou 

štruktúrou, najčastejšie fiktívna svetová alebo európska štandardná populácia1. 

Táto má presne stanovené zastúpenie obyvateľov v jednotlivých vekových 

skupinách. Hrubú mieru morbidity či mortality v populácii, ktorú skúmam, 

potom štandardizujem na zvolenú európsku či svetovú populáciu – vypočítam 

mieru výskytu/úmrtí v jednotlivých vekových skupinách sledovanej populácie, 

vynásobím počtom obyvateľov vo vekových skupinách štandardnej populácie, 

dostanem tak očakávané počty incidencie/prevalencie/mortality v štandardnej 

populácii.  Súčet očakávaných počtov z jednotlivých vekových skupín 

štandardnej populácie vydelím celým počtom obyvateľov štandardnej populácie 

a dostanem tak tzv.štandardizovanú mieru incidencie/prevalencie/mortality 

mojej sledovanej populácie.  

 

Nepriama štandardizácia  

Využíva sa menej často, používame ju vtedy, keď nemáme k dispozícii vekovo 

špecifické počty výskytu ochorenia či úmrtí. Potrebujeme poznať špecifické 

miery výskytu/úmrtnosti v porovnávanej (štandardnej) populácii Vypočítame 

najprv hrubú mieru v nami sledovanej populácii a použijeme ju na výpočet 

očakávaného počtu prípadov ochorenia/úmrtí v porovnávanej populácii. 

                                                        
1 https://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/whodpms/definitions/pop.htm  

https://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/whodpms/definitions/pop.htm
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Vydelením počtu pozorovaných a očakávaných prípadov ochorenia/úmrtí 

dostaneme index štandardizovanej úmrtnosti (z angl.standardized mortality 

ratio, SMR). 
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Analýza  

Analýza sa v epidemiológii používa na objasnenie etiológie a rizikových faktorov 

ochorenia. Sleduje asociáciu medzi (minimálne) dvoma premennými: jedna je 

vždy ochorenie/zdravotný stav a druhá je rizikový faktor (alebo viacero) 

Analýza v epidemiológii odpovedá na otázky PREČO a AKO? (prečo táto skupina 

ľudí ochorela a iní nie? Ako ochoreli?), určuje príčinnosť (kauzalitu) ochorení.  

Analýza tak nadväzuje na deskripciu, nakoľko deskriptívne údaje nám poskytnú 

základnú informáciu o distribúcii sledovaného ochorenia/zdravotného stavu v 

populácii, nehovoria však o príčinách vzniku, výskytu a šírenia.  

Epidemiológovia predpokladajú, že dané ochorenie či zdravotný stav sa v 

populácii nevyskytuje náhodne, ale iba vtedy, ak sa naakumulujú potrebné 

rizikové faktory či determinanty u jednotlivcov. Práve na odhalenie týchto 

faktorov sa používa analytická metóda v epidemiológii. Pomocou nej zisťujeme, 

či sa populačné skupiny s iným výskytom ochorenia líšia v charakteristikách  ako 

napríklad demografia, správanie, environmentálne expozície, imunologický 

profil, socioekonomický status.   

 

Využitie analýzy pre zlepšovanie zdravia verejnosti 

Zatiaľčo deskriptívne metódy v epidemiológii slúžia na popis výskytu ochorenia 

alebo jeho determinantov v populácii, analytická epidemiológia  získava 

informácie o kvalite a rozsahy vplyvu, ktorý majú determinanty na vznik 

a priebeh ochorenia.   

Najpoužívanejší spôsob na získanie týchto informácií je porovnanie skupín. 

Takéto porovnanie začína hypotézou (alebo viacerými) o tom, ako daný 

determinant ovplyvňuje výskyt ochorenia.. analytická epidemiológia sa tiež snaží 

odhaliť príčinu epidémie. Pomocou štúdie prípad-kontrola (popísané ďalej 

v tomto učebnom texte) sa môže epidemiológ pozrieť na faktory, ktoré 

predchádzali ochoreniu. Toto často zahŕňa porovnanie skupiny ľudí, ktorá mala 

ochorenie so skupinou bez ochorenia, ale podobnou vzhľadom na zloženie podľa 

veku, pohlavia, socioekonomického stavu a iných premenných, napríklad 

genetických alebo environmentálnych, ktoré môžu súvisieť s epidémiou. 
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Analytické metódy sa v epidemiológii využívajú v rôznych oblastiach na 

objasnenie príčin ochorenia a vzťahu medzi ochorením a rizikovými faktormi. 

Toto je potrebné v mnohých oblastiach medicíny: 

V problematike infekčných ochorení napríklad na dôkaz prameňa a faktoru 

prenosu nákazy.  Príkladom je skúmanie, či predstavuje konzumácia 

konkrétneho jedla zvýšené riziko ochorieť na hnačkové ochorenie (napríklad v 

jedálni, na svadbe či oslave); prípadne či predstavuje zdroj pitnej vody zvýšené 

riziko ochorieť na hnačkové ochorenie.  

V oblasti epidemiológie, ktorá sa zaoberá neprenosnými ochoreniami je 

príkladom využitia analytických metód skúmanie, či predstavuje vystavenie sa 

určitému rizikovému faktoru zvýšené riziko ochorieť na určité ochorenie – ako je 

napríklad (fajčenie a infarkt myokardu).  

Základom analýzy v epidemiológii je porovnanie. Môžeme pozorovať v populácii 

mieru incidencie určitého ochorenia, ktorá sa nám zdá vysoká a uvažujeme, či je 

vyššia ako by sme očakávali, napríklad na základe výskytu v iných populačných 

skupinách. V inom prípade pozorujeme, že v skupine prípadov v epidémii v 

meste (napríklad ľudí, ktorí ochoreli na hnačkové ochorenie v rovnakom čase), 

viacerí nahlásili, že jedli v konkrétnej reštaurácii. Je to len náhoda, alebo naozaj 

ochorelo viac ľudí, čo tam jedli, ako by sme očakávali? Odpoveďou na tieto 

otázky je porovnanie pozorovanej ksupiny s inou skupinou, ktorá predstavuje 

očakávané hodnoty. 

Kvantifikáciu vzťahu medzi expozíciou a ochorením umožňujú miery asociácie. 

Expozícia znamená nielen expozíciu (čiže vystavenie sa) určitému rizikovému 

faktoru ako je kontaminovaná potravina,  infikovaný komár, partner so sexuálne 

prenosným ochorením, toxíny v životnom prostredí, ale aj osobné 

charakteristiky (vek, pohlavie, rasa), biologické charakteristiky (stav imunity), 

získané charakteristiky (partnerský stav), aktivity (zamestnanie, voľnočasové 

aktivity), alebo životné podmienky (socioekonomický status, prístup k 

zdravotnej starostlivosti).  

Základné a najčastejšie používané miery asociácie, ktoré porovnávajú výskyt 

ochorení medzi dvoma alebo viacerými skupinami sú pomer rizík (z angl.risk 

ratio), označované tiež ako relatívne riziko, pomer šancí (z angl.odds ratio).  
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Ich výpočet, význam a využitie uvedieme v nasledujúcej kapitole 

Epidemiologické štúdie.  

Okrem samotného stanovenia sily asociácie potrebujeme tiež určiť takzvanú 

štatistickú významnosť, t.j. aká je pravdepodobnosť, že výsledok asociácie je 

len vecou náhody, alebo je štatisticky významný (pozri nižšie v časti Štatistická 

významnosť).  
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Epidemiologický cyklus   

Už sme si povedali, že epidemiológia študuje distribúciu a determinanty zdravia 

a chorôb v populácii za účelom riešenia zdravotných problémov. Tiež sme si 

povedali, že toto štúdium prebieha prostredníctvom viacerých krokov, ktorých 

základom je sled zber údajov ->  popis (deskripcia) ->  analýza.  

Celý takzvaný epidemiologický cyklus riešenia zdravotného problému v 

populácii môžeme znázorniť nasledovne (Obr.1.): 

 

 

Obr.1. Epidemiologický cyklus riešenia zdravotného problému v populácii  

 

Bod 1. Zdravotný problém v populácii znamená, že najprv si musím uvedomiť, 

čo je problém, ktorý chcem riešiť mojim výskumom. Definujem si ho ako 

výskumnú otázku. Napríklad z medzinárodnej vedeckej literatúry viem, aký je 

výskyt diabetes mellitus 2.typu v celosvetovej populácii, v jednotlivých vekových 

skupinách. Zaujíma ma, ako sme na tom na Slovensku. Formulujem si  výskumnú 

otázku, v tomto prípade napríklad: Aký je výskytu diabetes mellitus 2.typu 

(DM2) v Slovenskej republike v súčasnosti? 

Bod 2. Deskripcia: v tomto bode urobím pozorovanie a popíšem situáciu. V 

našom príklade to znamená, že z databázy Národného centra zdravotníckych 

informácií získam údaje o počte ľudí, ktorí sa liečia na DM2 v Slovenskej 

republike za posledný vykazovaný rok. Nakoľko absolútne počty nie sú 

výpovedné pre situáciu v populácii, vypočítam hrubé miery incidencie a 
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prevalencie. V prípade, že chcem situáciu na Slovensku porovnávať so 

zahraničím, tieto miery štandardizujem.  

Bod 3.: Formulácia hypotézy. Na základe deskripcie z predchádzajúceho bodu 

nám môže vyvstať niekoľko otázok: Prečo je výskyt DM2 v Slovenskej republike 

vyšší ako v iných krajinách? S čím súvisí pozorovaná incidencia a prevalencia 

ochorenia? Ak chcem zisťovať odpoveď na tieto a ďalšie otázky, pokračujem vo 

výskume tak, že si stanovím hypotézy.  

Hypotéza je, zjednodušene povedané, odpoveď, ktorú si myslím, že získam 

prostredníctvom výskumu. V našom príklade, ak chceme odpoveď na stanovené 

otázky, potrebujeme informácie z odbornej literatúry o najčastejších rizikových  

faktoroch vzniku cukrovky 2.typu. Vieme, že medzi ne patrí strava, telesná 

aktivita, fajčenie. Na základe týchto faktov si môžeme stanoviť hypotézu, ako 

napríklad: Výskyt DM2 na Slovensku súvisí s mierou fajčenia v populácii.  

Bod 4.: Testovanie hypotézy. Prichádza na radu analytická metóda, kde 

testujeme hypotézu prostredníctvom porovnávacej skupiny, aby sme mohli 

kvantifikovať vzťah medzi expozíciou a ochorením. V našom príklade by sme na 

to potrebovali vedieť, koľko ľudí s DM2 fajčí, ako aj koľko ľudí v bežnej populácii 

fajčí. Viem potom analytickou metódou porovnať, či je výskyt DM2 v jednotlivých 

vekových skupinách vyšší u fajčiarov ako u nefajčiarov.  

Bod 5.: Intervencia. Doposiaľ sme len pozorovali, čiže pracovali s údajmi, ktoré 

boli zozbierané v populácii bez nášho zásahu priebehu ochorenia v sledovanej 

skupine. Ak však chcem aktívne ovplyvňovať zdravotný stav sledovanej skupiny, 

môžem navrhnúť intervenciu, čiže zásah, prostredníctvom ktorého odstránim 

rizikový faktor, alebo zavediem protektívny faktor a budem sledovať účinok 

tohto postupu na zdravie danej populačnej skupiny. V nšom príklade môžem vo 

vybranej populačnej skupine, u ktorej som zistila najvyššiu mieru súvislosti 

medzi fajčením a výskytom DM2, urobiť intervenciu vo forme intenzívnej 

protifajčiarskej kampane.  

Bod 6.: Hodnotenie intervencie. V tomto kroku opäť analytickou metódou 

zhodnotím účinnosť realizovanej intervencie na zdravotný stav sledovanej 

skupiny. V našom príklade by sa jednalo napríklad o porovnanie výskytu DM2 v 

sledovanej skupine pred zavedením intervencie a s odstupom času po jej 

zavedení.  
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Epidemiologický cyklus zodpovedá základnej univerzálnej vedeckej metóde na 

získavanie poznatkov, stanovenej ešte v 19.storočí: 

Pozorovanie –> hypotéza –> predpoveď –> experiment  

 

 

Hypotéza  

Pristavme sa ešte pri tvorbe hypotézy.  

Hypotéza je, ako sme už spomenuli, formulovaná odpoveď, ktorú očakávame, že 

získame prostredníctvom výskumu. Používa sa na vysvetlenie príčinnosti alebo 

na predikciu vzťahu medzi premennými. Hypotéza musí splniť štyri hodnotiace 

kritériá: 1. musí stanoviť očakávaný vzťah medzi premennými, 2.musí byť 

testovateľná, 3. Musí byť konzistentná s existujúcimi poznatkami, 4. musí  byť 

formulovaná čo najjednoduchšie ako je to možné.  

Hovoríme o hypotéze nulovej alebo alternatívnej. 

Nulová hypotéza (označujeme ju ako H0) predpokladá, že medzi porovnávanými 

skupinami nebude rozdiel. 

Alternatívna hypotéza (označujeme ju ako H1) je vlastne negáciou H0, 

predpokladá, že medzi porovnávanými skupinami zistíme rozdiel. 

 

 

Štatistická významnosť  

Posledným krokom v testovaní hypotézy je určenie, aká je pravdepodobnosť, že 

výsledok štúdie je len vecou náhody, či naopak, je štatisticky významný. 

Štatistická významnosť výsledku (napríklad asociácie medzi expozíciou 

a ochorením) sa robí pomocou štatistických testov, ktorých použitie závisí od 

typov premenných, z ktorými pracujeme. Štatistická významnosť je tiež dôležitá 

pre inferenciu, čiže zovšeobecniteľnosť výsledkov získaných v sledovanom 

súbore na väčšiu populáciu.  

Vyjadruje sa pomocou p hodnoty. P hodnota vyjadruje silu dôkazu svedčiaceho 

proti nulovej hypotéze H0. Je to pravdepodobnosť po opakovanom testovaní 
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získať rovnaké výsledky, čiže dôkaz, že získané výsledky neboli produktom 

náhody. 

P hodnota môže byť medzi 0 a 1, s tým, že čím bližšie je k 0, tým je 

nepravdepodobnejšie, že výsledok je len produktom náhody. Čím bližšie k 1, tým  

viac je výsledok len náhodný a tým pádom nezovšeobecniteľný na väčšiu 

populáciu.  

Hladina významnosti, podľa ktorej posudzujem prijatie alebo odmietnutie  

nulovej hypotézy, je stanovená umelo. Najčastejšie sa pri publikovaní výsledkov 

výskumu používa hladina významnosti 5% - to znamená šanca, že získaný 

výsledok je len dielom náhody je menej ako 1 z 20, čiže menej ako 5% (v tomto 

prípade sa p hodnota označuje < 0,05). Používa sa tiež hladina významnosti 1% 

(p hodnota sa označuje < 0,01) a 0,1% ((p hodnota sa označuje < 0,001). 

Ďalším pojmom, ktorý je v súvislosti so štatistickou významnosťou potrebné 

spomenúť, je interval spoľahlivosti, tiež označovaný ako konfidenčný interval 

(označuje sa CI, z angl. confidence interval), ktorý predstavuje rozmedzie, 

v ktorom sa nachádza počítaný výsledok. Keď sme si stanovili 5% hladinu 

významnosti, tak ak je p hodnota menej ako 0,05 (5%), tak máme 95% 

spoľahlivosť, že výsledok bude v rozmedzí konfidenčného intervalu.  
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Epidemiologické štúdie  
 

Body 2.-4. epidemiologického cyklu realizujeme prostredníctvom 

epidemiologických štúdií.  

Štúdia je výskumný projekt s presne stanovenou metódou a zvyčajne tiež s 

vopred stanoveným trvaním a rozpočtom.  

 

Epidemiologické štúdie delíme podľa troch kritérií: 

 

1. Deskriptívne vs. analytické 

Toto delenie je podľa toho, aké metódy na spracovanie údajov v danej 

štúdii výskumníci použijú. Buď len deskripciu (čiže popisujú stav, 

napríklad distribúciu ochorenia v populácii), alebo aj analyze (čiže 

analyzujú vzťah medzi expozíciou a ochorením.  

 

Deskriptívne štúdie popisujú výskyt ochorenia, odpovedajú na otázky Čo, Kto, 

Kde, Kedy? (pozri cast Metódy v epidemiológii). Ako sme si ukázali v 

epidemiologickom cycle, často na základe tohto popisu situácie sa začneme 

zamýšľať nad viacerými aspektmi popísaných javov. Deskriptívne štúdie sa 

používajú na získanie základného prehľadu o situácii a generujú hypotézy pre 

ďalší výskum.  

 

Analytické štúdie skúmajú vzťah medzi ochorením a expozíciou,  testujú 

hypotézy generované v deskriptívnych štúdiach. Odpovedajú na otázky Prečo a 

Ako ? (Prečo títo ochoreli a iní nie? Ako ochoreli?) 

 

2. Observačné (pozorovacie) vs. intervenčné (experimentálne) 

Toto je delenie podľa toho, či výskumník zasahuje do deja pri realizácii 

štúdie – ak áno, tak robí experiment, respektíve intervenciu, také štúdie 

voláme experimentálne, alebo tiež intervenčné (synonymum). Ak nie, ak 

“len” pozoruje, tak sa jedná o observačné (pozorovacie) štúdie. 
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Observačné štúdie sú tie, v ktorých výskumník sleduje, neovplyvňuje zdravotný 

stav či priebeh liečby v sledovanej skupine.   

 

Experimentálne štúdie sú tie, kde výskumník prideľuje účastníkov štúdie do 

jednej z dvoch alebo viacerých skupín. Jedna skupina je vystavená intervencii 

(napr.novému lieku), druhá nie (tá je kontrolná).  

 

 

3. Podľa časového hľadiska: prospektívne, retrospektívne, prierezové 

 

 

Každá štúdia spĺňa zároveň každé kritérium, čiže je napríklad zároveň analytická, 

observačná, retrospektívna.  

 

 

Observačné štúdie  

 

Najčastejším typom observačných analytických štúdií sú štúdie kohortové, štúdie 

prípad-kontrola a prierezové (tzv.prevalenčné) štúdie.  

 

 

Kohortová štúdia 

 

Slovo kohorta pochádza z latinského slova cohortem (nominatív cohors), ktoré 

označovalo uzavretú jednotku v Rímskej armáde, čiže vojenský oddiel.  

Členovia kohorty v kohortovej štúdii majú nejakú spoločnú charakteristiku, 

napríklad sú narodení v jednom kalendárnom roku, sú to obyvatelia obyvatelia 

jedného mesta. 
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Jedná sa o často dlhodobé, longitudinálne štúdie, najčastejšie s prospektívnym 

sledovaním (od bodu začiatku do budúcnosti). Sú plánované vopred a väčšinou 

majú dlhé trvanie – roky až desaťročia.  

Kohortové štúdie sa používajú v prípade, keď mám známu expozíciu a 

potrebujem zistiť jej zdravotný dopad v populácii, čiže začínam so zdravou 

populáciou, sledujem ju do budúcnosti, zisťujem vplyv známej expozície, 

sledujem aké ochorenie sa v danej kohorte vyvinie. 

V kohorte máme dve skupiny : jedna sú tí, čo sú exponovaní sledovanému 

faktoru a druhá skupina sú tí, čo nie sú exponovaní (Obr.2). Porovnaním výskytu 

ochorenia (ochorení) medzi exponovanou a neexponovanou skupinou zisťujem 

asociáciu medzi expozíciou a ochorením a štatistickým testom určím silu tejto 

asociácie.   

 

 

Obr.2. Kohortová štúdia – smer sledovania a rozdelenie participantov  

 

Kohortové skupiny však môžu byť aj retrospektívne, vtedy sa zaoberajú už 

existujúcimi zozbieranými údajmi a snažia sa v minulosti identifikovať rizikové 

faktory ochorení/zdravotných stavov. Vtedy sú interpretácie zistení limitované, 

pretože nie je možné ísť do minulosti a získať chýbajúce údaje.  

 

Typickým príkladom prospektívnej kohortovej štúdie je napríklad štúdia, ktorá 

sleduje vplyv polychlórovaných bifenylov (PCB) v životnom prostredí (pôde 

a vode) na zdravie obyvateľov na východnom Slovensku. Jedná sa o látky, ktoré 

unikali do životného prostredia pri výrobe chemikálií v podniku Chemko 

Strážske pri Michalovciach. Nakoľko sa zistilo, že PCB sa v prírode nerozkladajú, 
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koncentrujú sa v rastlinách, telách živočíchov a životnom prostredí, činnosť 

podniku bola ukončená v 80.rokoch 20.storočia. Vysoké koncetrácie PCB tam 

však v životnom prostredí pretrvávajú dodnes. Nebolo známe, akí majú účinok 

na ľudské zdravie, preto bola v roku 2002 zahájená kohortová štúdia.  

V tejto štúdii je známou expozíciou vystavenie sa vplyvu PCB v životnom 

prostredí. V rokoch 2002-2004 bolo do tejto štúdie zapojených 1200 tehotných 

žien. Deti z týchto tehotenstiev sú sledované doposiaľ a tvoria danú kohortu. 

Spomenuli sme, že členovia kohorty v kohortovej štúdii musia mať nejakú 

spoločnú charakteristiku. V tomto prípade je ňou narodenie sa v rovnakom 

období (2003-2004), v angličtine sa takáto kohorta označuje ako birth cohort.  

Ako vidíme na obrázku 2, kohorta má dve skupiny – exponovaných a 

neexponovaných. Exponovanými sú v prípade tejto slovenskej kohortovej štúdie 

deti, ktoré žijú v blízkosti Michaloviec, kde bola továreň Chemko Strážske, tvoria 

polovicu celej kohorty. Neexponovanými sú deti z druhej polovice kohorty, ktoré 

bývajú v okrese Svidník, bez expozície PCB. Všetky deti z kohorty sú v 

pravidelných 2-ročných intervaloch podrobne vyšetrované a sleduje sa ich 

zdravotný stav. Doposiaľ sa v exponovanej skupine potvrdil zvýšený výskyt 

porúch pozornosti a porúch sluchu, oproti neexponovanej skupine.  

 

Silu asociácie medzi expozíciou a ochorením v kohortovej štúdii počítame 

pomocou relatívneho rizika (tiež označovaného v angličtine ako risk ratio, čiže 

pomer rizík).  

Známe údaje z kohortovej štúdie uvedieme do tzv.tabuľky 2x2 (tiež nazývanej 

kontingenčná tabuľka), podľa toho, či sa jedná o chorých alebo zdravých, 

exponovaných alebo neexponovaných sledovanému rizikovému faktoru (obr.3).  

Výstupom je RR, čiže relatívne riziko (viď obrázok nižšie) vzniku ochorenia 

v dôsledku expozície danému faktoru.  

 

Obr.3. Tabuľka 2x2 pre zaznamenanie údajov kohortovej štúdie 
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V príklade spomínanej slovenskej kohortovej štúdie na zisťovanie vplyvu PCB na 

zdravie detí žijúcich v danej kontaminovanej oblasti sú jednotlivé skupiny 

uvedené v tabuľke v obrázku 3 nasledovné: 

 

Riadky „exponovaní“ a „neexponovaní“ nám rozdeľujú celú kohortu na tých, čo 

boli exponovaní sledovanému faktoru a tých, čo neboli. Sledovaný faktor je 

expozícia polychlórovaným bifenylom (PCB) v životnom prostredí.  

Čiže „exponovaní“ (a+b) sú všetky deti z kohorty, žijúce v okolí Michaloviec, kde 

fungovala továreň Chemko Strážske. Neexponovaní (c+d) sú deti z kohorty, 

žijúce v okrese Svidník. 

Stĺpce „chorí“ a „zdraví“ rozdeľujú kohortu na tých, čo majú sledované ochorenie 

a tých, čo nemajú. V danej kohorte po čase výskumníci pozorovali výskyt 

viacerých ochorení, ale zvoľme si pre tento príklad to najčastejšie, hyperaktivitu. 

Čiže „chorí“ (a+c) sú všetci, čo mali diagnostikovanú hyperaktivitu. „Zdraví“ 

(b+d) sú všetci, čo ju nemali diagnostikovanú.  

 

Vypočítam riziko u exponovaných Re = a/(a+b) a riziko u neexponovaných Rne = 

c/(c+d). Relatívne riziko (označované tiež pomer rizík) je Re/Rne. 

 

Relatívne riziko, nakoľko je to podiel, môže byť buď >1, =1, alebo <1.  

Ak je > 1, tak expozícia danému faktoru predstavuje riziko, čiže sledovaný faktor 

je rizikový. Ak je < 1, tak expozícia danému faktoru znižuje riziko ochorieť, čiže 

sledovaný faktor je protektívny. 

 

 

Z problematiky kardiovaskulárneho zdravia je veľmi známa a dôležitá dlhodobá 

kohortová Framinghamská štúdia, ktorá ako prvá dokázala rizikové faktory pre 

kardiovaskulárny systém. Bola zahájená v roku 1948 v meste Framingham, 

v štáte Massachusets, USA, kedy bolo do nej zapojených vyše 5000 obyvateľov 

mesta – to bola ich spoločná charakteristika. Boli sledovaní v čase, štúdia 

prebieha doposiaľ, už s niekoľkou generáciou potomkov pôvodných účastníkov. 

Povedali sme si, že v kohortovej štúdii začínam so známou expozíciou a sledujem 

vznik ochorení,ktoré daná expozícia ovplyvňuje. V prípade Framinghamskej 
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štúdie boli expozície viaceré a išlo o dovtedy známe faktory, u ktorých sa 

zvažoval (nebol však vedecky potvrdený) škodlivý vplyv na srdce a cievy. 

Framinghamská štúdia ako prvá definovala rizikové faktory pre 

kardiovaskulárne zdravie a dokázala zvýšené riziko ich kumulatívneho vplyvu. 

 

Štúdie prípad kontrola 

 

 

Jedná sa o typ štúdie, kedy začíname so skupinou chorých na určité ochorenie 

a pozeráme sa do minulosti (čiže je retrospektívna), či boli vystavení nejakému 

rizikovému faktoru. Pre porovnanie mám kontrolnú skupinu tých, čo nemajú 

dané ochorenie a tiež sledujem do minulosti, či boli vystavení danému 

rizikovému faktoru (Obr.4).  

 

 

Obr.4. Štúdia prípad-kontrola – smer sledovania a rozdelenie participantov 

 

Príkladom je medzinárodná štúdia Interheart, ktorej cieľom bolo zistiť efekt 

viacerých známych rizikových faktorov na výskyt infarktu myokardu. V štúdii 

bolo sledovaných takmer 30000 ľudí z 52 krajín – 15152 bolo zo skupiny 

prípadov a 14820 z kontrolnej skupiny. Prípady boli tí, čo v sledovanom období 

mali infarkt myokardu, kontroly tí, čo ho nemali. Sledované rizikové faktory boli 

fajčenie, hypertenzia, diabetes, pomer pás-boky, stravovanie, telesná aktivita, 

pitie alkoholu, cholesterol, psychosociálne faktory.  

Údaje z tejto štúdie prípad-kontrola sa taktiež spracovávajú a prezentujú vo 

forme tabuľky 2x2 (Obr.5).  
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Obr.5. Tabuľka 2x2 pre zaznamenanie údajov štúdie prípad-kontrola 

 

Skupina pacientov s myokardom, sú všetci označení ako „chorí“, čiže a+c. 

Kontrolná skupina sú ľudia bez infarktu myokardu, žiže „zdraví“ (b+d). Ako sme 

spomenuli, v tejto štúdii sa sledovali viaceré rizikové faktory a ich súvislosť 

s výskytom infarktu myokardu. Vezmime si ako príklad jeden z nich, diabetes. 

Z celej sledovanej skupiny všetci tí, čo mali diabetes sú tí, čo sú exponovaní 

rizikovému faktoru, čiže je to skupina a+b. Tí, čo diabetes nemali, sú 

neexponovaní, čiže c+d.  Zaujíma ma asociácia medzi diabetom a infarktom 

myokardu, čiže nakoľko sa prítomnosť diabetu podieľa na vzniku infarktu 

myokardu. V tomto prípade použijem mieru asociácie označenú ako pomer šancí, 

odds ratio (OR). Počítam ju nasledovne: vypočítam šancu byť exponovaný 

rizikovému faktoru (cukrovke) v skupine chorých (tých, čo mali IM): O1=a/c. 

Potom vypočítam šancu byť exponovaný rizikovému faktoru (cukrovke) 

v skupine zdravých (tých, čo nemali IM): O2=b/d. 

Pomer šancí OR počítam nasledovne:  

OR = O1/O2 = (a/c) / (b/d) = (a x d) / (c x b) 

 

V štúdii Interheart vyšlo pre diabetes OR = 2,37. Interpretácia tohto výsledku 

znie: Ľudia s infarktom myokardu majú 2,37 krát väčšiu šancu mať diabetes ako 

ľudia bez IM.  

Len pre zaujímavosť, u ostatných rizikových faktorov vyšiel pomer šancí 

nasledovne:  

Fačenie OR = 2,87; hypertenzia OR = 1,91; abdominálna obezita OR=1,12; 

psychosociálne faktory 2,67.  
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Prierezové štúdie  

Prierezové štúdie (z angl.cross-sectional) (tiež označované ako prevalenčné) 

skúmajú údaje z populácie získané v konkrétnom časovom bode. Sledovaný 

súbor je vytvorený podľa premennej, ktorá nás zaujíma. Prierezové štúdie sú 

observačné (pozorovacie) a deskriptívne.  Predstavujú snímku populácie 

(populačnej skupiny) v čase.  

Pomocou prierezovej štúdie nevieme zisťovať kauzalitu – príčinu a jej efekt, ale 

môžeme sa pozrieť na konkrétne faktory a to, ako korelujú s určitými 

výsledkami.  

Prierezové štúdie sa používajú napríklad na populačné prieskumy a na 

vyhodnotenie prevalencie ochorení. Poskytujú nám informácie o výskyte 

určitých chorôb, zdravotných stavov alebo rizikových faktorov. Často sa 

používajú ako základ pre vytvorenie následnej kohortovej štúdie. V prierezovej 

štúdii môžeme zisťovať napríklad dotazníkovým prieskumom mieru fajčenia 

v populácii (ideálne na reprezentatívnej vzorke), prípadne výskyt – prevalenciu – 

určitého ochorenia.  

V prierezovej štúdii sledujeme výsledok (zdravotný stav) a expozíciu u členov 

sledovaného súboru v rovnakom čase. Na rozdiel od štúdií prípad-kontrola (kde 

sú zvolení členovia sledovaného súboru podľa výsledku-zdravotného stavu) 

alebo kohortových štúdií (kde sú zvolení členovia sledovaného súboru podľa 

expozície), účastníci prierezovej štúdie sú zvolení len podľa zaraďovacieho 

kritéria pre danú štúdiu.  

 

Experimentálne štúdie 

Povedali sme si, že podľa jedného z kritérií delíme štúdie na observačné 

(pozorovacie) a intervenčné, označované tiež experimentálne. To sú tie, kde 

výskumník rozhoduje, či účastník (člen sledovaného súboru) bude exponovaný 

sledovanému faktoru (intervencii) alebo nie.  

Intervenčné štúdie delíme do dvoch základných skupín – prvou sú kontrolované 

klinické skúšania (z angl.randomized clinical trial, RCT) a druhou sú komunitné 

štúdie.  
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Kontrolované klinické skúšania 

 

Klinické skúšania liečiv sú najčastejším príkladom experimentálnych štúdií. 

Jedná sa o štúdie, kde v sledovanom súbore overujeme účinok nového liečiva 

v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorej členovia dostávajú doposiaľ 

používané liečivo alebo placebo. Nazývajú sa randomizované, pretože účastníci 

sú náhodne (z angl.random) rozdelení do týchto dvoch skupín.  V klinickom 

skúšaní sa často používa tzv.zaslepenie: 

Zaslepenie (z angl. blinding/masking) –je zabránenie identifikácie 

liečby/postupov/výsledkov testov účastníkmi alebo personálom klinického 

skúšania, aby sa znížila systematická chyba. Zaslepenie máme jednoduché, keď 

vyšetrovaný/á nevie, či je v skupine, ktorá dostáva nový liek, alebo v skupine, 

ktorá dostáva doposial používaný liek/placebo. Dvojité zaslepenie znamená, keď 

nielen vyšetrovaný/á, ale ani ošetrujúci lekár/výskumník nevie, v ktorej skupine 

je daný vyšetrovaný/á. Trojité zaslepenie je vtedy, keď ani štatistik, čo hodnotí 

získané údaje neviem, ktorá skupina je skupina s novým liečivom a ktorá 

porovnávacia. Až po získaní výsledkov sa identita skupín odhalí.  

 

Komunitné štúdie  

Komunitné štúdie sú také, kde v celej komunite (napríklad obyvatelia mesta, 

oblasti) je zavedená určitá intervencia, ako napríklad fluoridácia vody, 

očkovanie, vzdelávacia kampaň a jej účinok sa porovnáva sledovaním výskytu 

určitého zdravotného stavu (na ktorý má intervencia dopad) v porovnaní 

s kontrolnou skupinou, ktorá nebola vystavená intervencii. Čiže sledujem 

napríklad účinok vakcíny v komunite, ktorá bola očkovaná – zisťujem výskyt 

ochorenia, na prevenciu ktorého sa používa daná vakcína, v zaočkovanej 

komunite a porovnám to s výskytom v kontrolnej skupine, čiže nezaočkovanej 

komunite.  
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Epidemiológia a medicína založená na dôkazoch  
  

Súčasná medicína a celkovo starostlivosť o zdravie verejnosti je, respektíve mala 

by byť, poskytovaná na základe dôkazov.  

Je to posun od rozhodovania sa na základe v (relatívne) dávnej minulosti 

nadobudnutých vedomostiach a praktických skúsenostiach pacientmi 

k najnovším poznatkom. Pod dôkazom myslíme vedecký dôkaz, čo je potvrdenie 

určitej predpokladanej skutočnosti výskumom. Dôkaz je pojem v spoločnosti 

známy najmä zo súdnictva. Tak ako je dôkaz dôležitý pre justíciu, pre 

dokazovanie kriminálnych či iných činov, je rovnako zásadne dôležitý pre 

medicínu a verejné zdravotníctvo. Je získaný z epidemiologických štúdií 

realizovaných podľa presne stanoveného štandardného postupu. Výsledky štúdií 

– dôkazy - sú potom aplikované v prospech jednotlivého pacienta či populácie. 

Najvýznamnejšie využitie dôkazov v zdravotníctve spočíva v ich využití pri 

rozhodovaní v jednotlivých krokoch starostlivosti o pacienta, klienta, či väčšiu 

populáciu. Hovoríme vtedy o medicíne založenej na dôkazoch(z angl.Evidence-

based medicine, EBM), či verejnom zdravotníctve založenom na dôkazoch (z 

angl.Evidence-based public health). Medicína založená na dôkazoch je podľa 

jedného z jej zakladateľov Davida Sacketta „vedomé, explicitné a uvážené 

použitie najlepších dôkazov pri rozhodovaní v starostlivosti o jednotlivých 

pacientov“ . 

Je to práve epidemiológia, ktorá stanovuje hypotézy, navrhuje metódy, umožňuje 

implementáciu a následné hodnotenie úspešnosti štúdií, ktoré generujú dôkazy 

pre ďalšie využitie.  

Vedecké dôkazy sa využívajú nielen pre samotné klinické rozhodovanie v 

medicíne, ale majú aj širšie využitie – v prevencii, diagnostike, liečbe, 

prognostike, ako aj v samotnom výskume, ktorý by taktiež mal byť založený na 

dôkazoch (z angl.Evidence-based research). V prevencii sa výstupy 

epidemiologických štúdií využívajú pre identifikáciu rizikových skupín, v návrhu, 

realizácii a hodnotení účinnosti intervenčných štúdií. V diagnostike a terapii sú 

to práve zistenia klinických skúšaní, ktoré prinášajú dôkazy o účinnosti nových 

postupov či liečiv. Význam epidemiologického sledovania je taktiež pre overenie 

účinnosti implementovaných postupov, či už preventívnych, diagnostických, 
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terapeutických. Dôkazy získané výskumom majú taktiež veľké využitie pre 

určovanie pravdepodobného vývoja zdravotného stavu pacienta, čo je dôležité 

nielen pre samotných klinických zdravotníckych pracovníkov a pacienta, ale aj 

pre jeho rodinu. Výskum založený na dôkazoch nebáda naslepo, najprv zistí 

všetky už doposiaľ získané dôkazy (napríklad systematickým prehľadom 

literatúry) a až potom skúma ďalšie skutočnosti postavené na hypotézach 

odvodených z už známych údajov. 

Je niekoľko hlavných skupín odborníkov v medicíne a vo verejnom 

zdravotníctve, ktoré využívajú dôkazy. Sú to najmä pracovníci medicíny a 

verejného zdravotníctva v praxi, ktorí individuálnou prácou s pacientom a 

monitorovaním životného prostredia vo všetkých jeho aspektoch zabezpečujú 

zdravie verejnosti – ako napríklad lekári, sestry, zamestnanci úradov verejného 

zdravotníctva, nemocniční hygienici, pracovníci pracovnej zdravotnej služby. 

Ďalej sú to manažéri súkromných či verejných zdravotníckych zariadení, 

zodpovední sa zdravie pacientov a klientov.  Ďalšou skupinou sú politici na 

lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, ktorí robia rozhodnutia ovplyvňujúce 

zdravie veľkých populačných skupín. Užívateľom dôkazov je aj široká verejnosť, 

občania, voliči, či už osobne alebo v zastúpení rôznymi mimovládnymi 

organizáciami. Dôkazy sú pre nich prostriedkom argumentácie pri presadzovaní 

svojich potrieb u politikov či úradníkov s rozhodovacou právomocou. 

V neposlednom rade sem patria aj odborníci vo výskume, ktorí svojim 

sledovaním poskytujú podklady pre navrhovanie a realizáciu intervencií či 

stratégií na zlepšenie zdravia, hodnotia už realizované intervencie 

Kde má klinik či iný odborník na zdravie verejnosti dôkazy pre svoje 

rozhodovanie hľadať? Výsledky epidemiologického bádania realizovaného 

prostredníctvom epidemiologických štúdií sa medzi odbornú verejnosť 

dostávajú publikovaním vo vedeckej literatúre, v článkoch uverejnených v 

medzinárodných databázach. V súčasnosti najpoužívanejšia databáza je 

PubMed.gov2.  

 

                                                        
2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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Hierarchia dôkazov  

Dôkazy majú rôznu silu, podľa toho, z akého typu štúdie pochádzajú. Hovoríme o 

hierarchii dôkazov, zobrazenej na obrázku 6. Ako vidíme, za najslabšie sa 

považujú odborné posudky a správy vyjadrujúce názor jednotlivca, kazuistiky, 

čiže popis klinického priebehu ochorenia u pacienta. Ďalej nasledujú výsledky 

výskumu na zvieratách. Na vyšších úrovniach sily dôkazov sú prierezové štúdie, 

štúdie prípad-kontrola a kohortové štúdie. Najsilnejšie dôkazy produkujú štúdie 

typu systematický prehľad a metaanalýza.  

Rozhodne je v medicíne potrebné sa vyhýbať používaniu nevedeckých dôkazov, 

príklady zdrojov sú tiež uvedené na obrázku 6.  

 

 

 

Obr.6. Hierarchia vedeckých dôkazov. Zdroj: adaptované z Murad et al, 2016 

 

Viaceré príklady typov jednotlivých štúdií (prierezové, prípad-kontrola, 

kohortové, randomizované) sme už v tomto učebnom texte spomenuli. Na to, aby 

odborník pri svojom rozhodovaní nemusel vyhľadávať a študovať jednotlivé 

články, ktorých je zvyčajne na danú tému publikovaných zvyčajne obrovské 

množstvo, slúžia systematické prehľady a meta-analýzy.  
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Systematický prehľad a meta-analýza 

Systematický prehľad (z angl.systematic review) je prehľadový článok, 

sumarizujúci výsledky viacerých publikovaných štúdií. Používa systematické 

metódy na zber sekundárnych údajov (pochádzajúcich z už realizovaných štúdií), 

na kritické hodnotenie týchto výskumných štúdií a robí kvalitatívnu 

a kvantitatívnu syntézu ich zistení.  

Systematický prehľad robí odborná skupina, ktorá formuluje výskumnú otázku 

(napríklad klinický problém, účinnosť intervencie a pod.), vyhľadá štúdie, 

venujúce sa danej problematike, publikované vo vedeckej databáze 

(napr.PubMed) a systematicky ich preštuduje. Výsledky zosumarizuje 

a publikuje v prehľadnej forme, jednak textovej, jednak v grafoch a tabuľkách.  

Systematický prehľad poskytuje vyčerpávajúce zhrnutie súčasnej úrovne 

dôkazov. Toto zhrnutie má byť metodické, komplexné, transparentné 

a replikovateľné.  

Z praktického hľadiska je potrebné rozlíšiť od seba systematické prehľady 

(výskumné práce) od literárnych prehľadov (prehľadové práce). Literárne 

prehľady poskytujú rýchly prehľad poznatkov vo vede a výskume. Zvyčajne majú 

široký záber poznatkov, ktoré sú vyhľadávané nesystematicky, náhodne, 

v niektorých databázach a zvyčajne bývajú vypracované jedným autorom. 

Z pohľadu hierarchie dôkazov, literárne prehľady sa nachádzajú na najnižšej 

úrovni spolu s názormi expertov, editorialmi, príspevkami na konferenciách 

a pod.  

Avšak systematické prehľady, ako je už aj v ich názve, vyžadujú systematický 

prístup a vznikajú v metodicky presne definovanom a reprodukovateľnom 

procese. Sumarizujú výsledky dostupných starostlivo navrhnutých štúdií. 

Taktiež poskytujú vysokú úroveň dôkazov o účinnosti intervencií v oblasti 

zdravotnej starostlivosti. 

Príprava týchto systematických prehľadov je veľmi komplikovaná a vo veľkej 

miere závisí od toho, aké klinické štúdie sú k dispozícii, ako boli vykonané 

(kvalita štúdii) a ktoré zdravotné výsledky boli merané. Pred vykonaním 

systematického prehľadu, autori si metodicky navrhnú postupný plán – protokol. 
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Viacero vedeckých časopisov vyžaduje od autorov, aby využívali pri písaní 

svojho protokolu postup PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses) (ďalej len PRISMA) alebo podobné odporúčania. 

 

Meta-analýza je často súčasťou systematických prehľadov. Je to štatistická 

syntéza kvantitatívnych výsledkov jednotlivých štúdií uvedených 

v systematickom prehľade. Každá zo štúdií uvádza určité kvantitatívne zistenia 

a meta-analýza je štatistický postup na získanie jedného súhrnného odhadu (z 

angl.pooled estimate), napríklad váženého priemeru výsledkov jednotlivých 

štúdií. Cieľom tejto agregácie informácií je väčšia štatistická sila a robustnejší 

odhad, pochádzajúci zo súhrnu výsledkov všetkých štúdií zahrnutých v prehľade. 

Zatiaľčo jednotlivé publikované štúdie majú výpovednú hodnotu svojich 

výsledkov obmedzenú napríklad veľkosťou súboru, prostredníctvom meta-

analýzy získam výsledky z oveľa väčšieho súboru, pozostávajúceho zo súborov 

jednotlivých štúdií.  

 

 

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy 

Či už klinický lekár, výskumník alebo iný odborník v zdravotníctve vyhľadáva pri 

svojom rozhodovaní dôkazy zo systematických prehľadov alebo jednotlivých 

publikovaných štúdií, stále je to dosť prácne.  

Súhrn vedeckých dôkazov spolu s konkrétnymi odporúčaniami pre konkrétny 

zdravotný problém či klinický  stav poskytujú štandardné diagnostické 

a terapeutické postupy (ŠDTP), tiež označované ako smernice, prípadne klinické 

smernice (z angl.guidelines).  

ŠDTP sú jednotné postupy pre diagnostiku a liečbu chorôb, ktoré reflektujú 

najnovšie vedecké poznatky v medicíne. Zámerom ich zavedenia je zvyšovanie 

kvality a účinnosti liečby, ako aj zjednotenie kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti.  

ŠDTP jednak poskytujú súhrn poznatkov o danom ochorení či klinickom stave, 

jednak uvádzajú konkrétne odporúčania ako v danom kroku klinického 

rozhodovania postupovať.  



 40 

Odporúčania v ŠDTP (smerniciach, guidelines) sú postavené na dôkazoch, ktoré 

pochádzajú z jednotlivých typov epidemiologických štúdií. Podľa typu štúdie, 

z ktorej dôkaz pochádza, sa určuje úroveň dôkazov a trieda odporúčania. 

Sila dôkazov a odporúčaní  

Odporúčania v smerniciach sú väčšinou kategorizované do tried (z angl.class of 

recommendation) a dôkazy do úrovní (z angl.level of evidence) (tab.1 a 2). 

Tab.1 a 2. Triedy odporúčaní a úroveň dôkazov 

 

Odporúčania a dôkazy sa určujú nezávisle na sebe. Odporúčanie s úrovňou 

dôkazov C môže byť silné, indikované. Dôvodom je, že mnohé klinické otázky nie 

sú zodpovedané randomizovanými klinickými štúdiami. Napriek tomu, že 

výstupy randomizovaných štúdií nie sú k dispozícii, môže existovať silný a jasný 

klinický konsenzus, že daná liečba či test sú užitočné a účinné.    

Ako príklad uvedieme odporúčanie z dokumentu Štandardný diagnostický a 

terapeutický postup na komplexný manažment pacienta so stabilnou 

koronárnou chorobou srdca3:  

 

                                                        
3 https://www.standardnepostupy.sk/standardy-kardiologia  

https://www.standardnepostupy.sk/standardy-kardiologia


 41 

 

Vidíme, že tomuto odporúčaniu je udelená trieda I a úroveň B, to znamená je 

zhodna, že daný postup je prínosný, užitočný a účinny (trieda I) a tento dôkaz 

pochádza z jednej randomizovanej klinickej štúdie alebo z veľkých 

nerandomizovaných štúdií (podľa tab.1. a 2.).   
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Surveillance infekčných ochorení  

 

Ako sme uviedli v inej časti tohto učebného textu (Metódy v epidemiológii, Zber 

údajov), surveillance (t.j. epidemiologická bdelosť) je „epidemiologický postup 

založený na nepretržitom sledovaní všetkých charakteristík výskytu a rozdelenia 

chorôb, t.j. na systematickom zbere a zhodnocovaní údajov o výskyte vybraného 

ochorenia, o chorobnosti, úmrtnosti, smrtnosti, spoľahlivosti diagnostiky, 

účinnosti liečby, účinnosti používaných vakcín, dezinfekčných, dezinsekčných, 

deratizačných prostriedkov, ale tiež o životných podmienkach (zásobovanie 

pitnou vodou), pracovných podmienkach aj o spôsobe života, teda o všetkých 

atribútoch, ktoré môžu mať súvislosť s výskytom daného ochorenia, priebehom 

ochorenia a ktoré ovplyvňujú dopad ochorenia na zdravie jednotlivcov, či celých 

skupín populácií.“  

 

Slovo surveillance pochádza z francúzštiny a znamená „dozor“, „dohľad“, zväčša 

nad určitou osobou (napríklad v kriminalistike), činnosťou. Toto slovo však 

nezmenené prebrala aj angličtine a v súvislosti s výskytom infekčných ochorení 

aj slovenčina.  

Surveillance infekčného ochorenia znamená neustály dohľad nad všetkými 

aspektmi daného ochorenia s cieľom včas zachytiť výskyt a zabrániť šíreniu 

v populácii. V praxi pozostáva z kontinuálneho zberu, analýzy a interpretácie 

údajov.   

V Slovenskej republike prebieha surveillance vybraných infekčných ochorení 

(povinne hlásených).  

 

Povinne hlásené prenosné ochorenia 

Povinne hlásené ochorenie je také, ktoré je povinný hlásiť zdravotnícky 

pracovník regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). V praxi to 

znamená, že prvý zdravotnícky pracovník, ktorý prišiel do kontaktu s osobou 

s daným ochorením (stačí podozrenie na ochorenie, vznesené na základe 

príznakov), musím toto hlásiť na miestne príslušný RÚVZ.  
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Zoznam týchto ochorení  je príloha zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia. Rýchlosť hlásenia závisí od konkrétneho ochorenia – 

rozdeľujeme ich do 4 skupín:  

 

Skupina A – Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené ihneď (telefonicky, 

faxom, elektronicky, osobne,poslom): 

detská obrna, SARS, variola, hemoragické horúčky, osýpky, vtáčia chrípka, 

syndrómy neznámej etiológie preinfekčnú etiológiu s pozitívnou 

epidemiologickou anamnézou 

Skupina B – Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené do 24 hodín: 

akútna chabá paréza, botulizmus, brušný týfus a paratýfus (vrátane 

novozisteného nosičstva), cholera, šigelóza, diftéria, bakteriálna meningitída a 

encefalitída, mumps, pertussis, rubeola, tetanus, besnota, kontakt a ohrozenie 

besnotou, hepatitída typu A (VHA), VHB, VHC, VHE, tuberkulóza, škvrnitý týfus, 

návratná horúčka, mor, legionelóza, akútne hnačkové ochorenia a otravy 

potravinami (kampylobakterióza, salmonelóza a iné) 

Skupina C – Ochorenia hlásené do 48 hodín:  

nozokomiálne infekcie, svrab, varicella, herpes zoster 

Skupina D –Ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom: 

I. Všetky ochorenia skupín A a Ba ďalej 

II. Sexuálne prenosné ochorenia: AIDS, nosičstvo HIV, gonokokové 

infekcie, infekcie spôsobené chlamýdiami, lymphagranuloma 

venereum, syfilis, trichomoniáza 

III. Nákazy prenosné vodou, potravinami a ochorenia environmentálneho 

pôvodu: giardiáza, infekcie spôsobené enterohemoragickými E.coli a 

enteroinavazívnymi E.coli, kryptosporidióza, leptospiróza, listerióza 

(vrátane nosičstva), rotavírusové infekcie, salmonelóza, tenióza, 

toxoplazmóza, trichinelóza, yersinióza 

IV. Iné prenosné ochorenia: Cruetzfeldova-Jacobova choroba (CJCH), CJCH 

–nový variant 

V. Ostatné neuroinfekcie: vírusové meningitídy a encefalitídy 
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VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: antrax, brucelóza, 

echinokokóza, kliešťová encefalitída,leptospiróza, lymská borelióza, 

ornitóza, psitakóza, Q-horúčka, tularémia 

VII. Závažné importované ochorenia: malária, žltá zimnica 

VIII. Nákazy kože a slizníc: plynová flegmóna, trachóm 

 

Údaje o výskyte vybraných prenosných ochorení sústreďuje epidemiologický 

informačný systém EPIS.  

 

Hodnotenie systémov surveillance  

Systém surveillance infekčného ochorenia znamená databázu údajov o výskyte 

daného ochorenia v populácii, podrobný popis jednotlivých prípadov, ako aj 

časové trendy výskytu za sledované obdobie. Tieto informácie je možné 

a vhodné použiť na plánovanie, implementáciu a hodnotenie intervencií 

a programov v oblasti ochrany zdravia verejnosti.  

Surveillance systém pozostáva z dlhodobého zaznamenávania údajov, ktoré 

o výskyte a charakteristike jednotlivých infekčných ochorení zbierajú a zasielajú 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a do EPIS vkladajú epidemiológovia 

RÚVZ a laboratóriá, ktoré prítomnosť sledovaných mikroorganizmov 

u jednotlivých prípadov ochorenia potvrdzujú. Surveillance systém poskytuje 

informácie o výskyte sledovaného ochorenia a ďalšie, ktoré sú základom pre 

rozhodnutia umožňujúce zlepšovať zdravie obyvateľstva.  

Surveillance systémy je potrebné priebežne hodnotiť, nakoľko práve toto 

hodnotenie umožňuje čo najlepšie využitie zdrojov zdravotníctva. Na základe 

hodnotenie surveillance systému je možné formulovať odporúčania pre 

zlepšovanie kvality a účinnosti postupov v medicíne či verejnom zdravotníctve.   

Metodické postupy pre hodnotenie surveillance systémov sú medzinárodne 

usmernené viacerými inštitúciami, napríklad Európskym centrom pre prevenciu 

a kontrolu chorôb (z angl.European Center for Disease Prevention and Control, 

ECDC), svetovou zdravotníckou organizáciou (z angl.World Health Organization, 

WHO) a americkým Centrom pre kontrolu chorôb  a prevenciu (z angl.Centers 

for Disease Control and Prevention).  
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Medzinárodné inštitúcie sa zhodujú na atribútoch surveillance systému, ktoré je 

potrebné priebežne hodnotiť: 

Jednoduchosť (z angl.simplicity)  

Flexibilita  

Akceptovateľnosť  

Senzitivita  

Prediktívna pozitívna hodnota 

Včasnosť (z angl.timeliness) 

 

Hodnotenie niektorých z týchto parametrov surveillance systému si ukážeme na 

príklade systému surveillance invazívnych pneumokokových ochorení.  

Pneumokokové ochorenia sú symptomatické infekcie spôsobené baktériou  

Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae), tiež označovanej ako pneumokok.  

Termín invazívne pneumokokové ochorenia (IPO) sa používa pre závažné 

a invazívne pneumokokové infekcie, ako sú bakterémia, sepsa, menintitída, 

ostemyelitída, kedy je baktéria izolovaná zo – za normálnych okolností – 

sterilného prostredia.  C súčasnosti je identifikovaných vyše 90 sérotypov S. 

Pneumoniae. 

IPO sú hlavnou príčinou morbidity a mortality celosvetovo, s najväčšou záťažou 

u detí a starších ľudí. Veľká väčšina prípadov IPO je preventabilná očkovaním.  

Systém surveillance IPO bol v Slovenskej republike zavedený v roku 2004. 

Eviduje prípady troch ochorení: pneumokoková sepsa, meningitída a pneumónia 

(kódy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, 10.revízie A40.3, G00.1, J13). 

Povinné očkovanie proti IPO u detí začalo v roku 2009. V súčasnosti máme 

k dispozícii 10- a 13-valentné vakcíny, t.j.vakcíny účinné proti desiatim alebo 

13tim sérotypom Streptococcus pneumoniae. Sú to tie, ktoré spôsobujú 

najčastejšie ochorenia u ľudí.  

Časová os IPO surveillance systému na Slovensku a zavedenia vakcín je 

zobrazená na obrázku č.7. 
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Obr.7. Časová os existencie surveillance systému invazívnych pneumokokových 
ochorení v Slovenskej republike a zavedenie vakcinácie 
 

V prvom kroku analýzy údajov sledovaných surveillance systémom sme zisťovali 

incidenciu sledovaných ochorení podľa diagnózy a vekových skupín. Ďalej sme 

zisťovali stav zaočkovanosti u jednotlivých vykazovaných prípadov ochorenia 

a identifikovaný sérotyp.  

Pri analýze výskytu sme zistili, že u detí do 1 roku veku štatisticky významne 

poklesla incidencia meningitídy a štatisticky významne stúpla incidencia 

penumónie za sledované obdobie 2004-2019. Vo vekovej skupine 55+ štatisticky 

významne stúpla incidencia sepsy. Vedomí si limitácií surveillance systému 

musíme konštatovať, že rastúca incidencia je do veľkej miery ovplyvnená 

zlepšujúcim sa hlásením sledovaných ochorení. 

Ďalej sme hodnotili sezonalitu a konštatujeme zvýšený výskyt všetkých 

sledovaných ochorení v zimných mesiacoch (Október-Apríl). 

Vo vzťahu k očkovaniu sme hodnotili výskyt jednotlivých sérotypov 

S.pneumoniae u jednotlivých hlásených prípadov. Konštatujeme nárast 

sérotypov 3 a 19A počas sledovaného obdobia, ktoré sú zastúpené v 13-valentnej 

vakcíne, nie však v 10-valentnej (Obr.8).  
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Obr.8. Výskyt sérotypov S.pneumoniae u jednotlivých hlásených prípadov 
v Slovenskej Republike za obdobie 2012-2019 
 

10-valentná vakcína bola plne hradená zdravotným poistením po celú sledovanú 

dobu, preto si ju väčšina (viac ako 60%) rodičov si zvolilo pri očkovaní dieťaťa. 

Na základe analýzy údajov zo surveillance systému, ktorá konštatovala zvýšenú 

cirkuláciu sérotypov 3 a 19A v populácii bola v roku 2019 zavedená plná úhrada 

13-valentnej vakcíny zdravotným poistením. Výstupom analýzy údajov 

surveillance systému je priame rozhodnutie umožňujúce zlepšovať zdravie 

obyvateľstva. 

Pri hodnotení atribútov surveillance systému jednoduchosť, flexibilita a  

akceptovateľnosť sme vychádzali zo štruktúrovaných rozhovorov s používateľmi 

systému, klinickými lekármi (najmä infektológmi), ktorí sledované ochorenia 

hlásia na RÚVZ.  

Pozrime sa najprv, čo parametre jednoduchosť, flexibilita a akceptovateľnosť 

zohľadňujú:  

Jednoduchosť zohľadňuje štruktúru a to, aké ľahké je udržiavať systém v chode – 

získavať a zaznamenávať údaje (množstvo a typ zbieraných informácií, počet 

reportujúcich zdrojov), spracovávať a analyzovať údaje (možné výstupy, 

používatelia získaných informácií).  

Flexibilita systému surveillance umožňuje zmen systému potrebnú pri zmene 

požiadaviek na informácie. Je to schopnosť systému odpovedať na nové 

požiadavky.  

Akceptovateľnosť reflektuje schopnosť a ochotu nevyhnutných zúčastnených 

osôb podieľať sa na chode systému.  
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Nakoľko ochorenia sú hlásené pomocou jednoduchých formulárov, lekári 

nemajú voči ním výhrady. Nahlásené údaje zadávajú do EPIS epidemiológovia na 

RÚVZ, čím odbremeňujú klinických pracovníkov. Systém je dosť flexibilný, aby 

mohol zmeny napríklad v zdravotnej starostlivosti. 

Všetky tieto atribúty sú pre IPO surveillance systém splnené.  

Včasnosť (z angl.timeliness) vypovedá o rýchlosti alebo oneskorením medzi 

jednotlivými krokmi surveillance systému. V prípade nami skúmaného systému 

surveillance invazívnych pneumokokových ochorení sme sledovali časový 

interval medzi dátumom začiatku ochorenia a dátumom hlásenia na RÚVZ. Počty 

prípadov hlásených v intervale do 10 dní, 11-30 dní, prípade 31 a viac dní od 

začiatku ochorenia prezentujeme v grafe na obrázku 9. Vidíme, že v posledných 

rokoch sa rýchlosť hlásenia zlepšuje.  

 

 

Obr.9. Rozdelenie prípadov podľa časového intervalu hlásenia invazívnych 
pneumokokových ochorení (čas medzi začiatkom ochorenia a hlásením na 
RÚVZ)  
 

Hodnotenie systému surveillance invazívnych pneumokokových ochorení (a 

akýchkoľvek iných ochorení) umožňuje sledovať, či daný systém spĺňa svoje 

ciele, zlepšovať ich výkon a nákladovú efektivitu. Hlavným cieľom surveillance 

systémov je zlepšovať zdravie obyvateľstva včasným záchytom sledovaných 

ochorení a hodnotením dopadu intervencií (ako je napríklad očkovanie).   
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Pri hodnotení systému surveillance invazívnych pneumokokových ochorení sme 

zaznamenali zlepšujúce sa hlásenie sledovaných ochorení poskytovateľmi 

zdravotnej starostlivosti. Prehľad sérotypov u hlásených prípadov viedol 

k systémovému kroku, zavedenie plnej úhrady 13-valentnej vakcíny zdravotnou 

poisťovňou. 
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Využitie metód v epidemiológii vybraných ochorení 

 

V prvej časti tohto učebného textu sme uviedli, že epidemiológia sa zaoberá 

distribúciou a determinantami ochorení a zdravotných stavov. Epidemiologické 

metódy, pozostávajúce zo zberu, deskripcie a analýzy údajov sú univerzálne 

a používajú sa rovnako, bez ohľadu na to, či hovoríme o prenosnom alebo 

neprenosnom ochorení. 

Historicky sa však epidemiológia často delila na epidemiológiu infekčných 

a epidemiológiu neinfekčných ochorení.  

Takéto delenie je umelé, nepresné a obsahuje niekoľko chybných predpokladov.  

Neprenosné ochorenia, označované tiež ako chronické, prípadne civilizačné, 

tvoria nesúrodú skupinu chorôb. Sú to ochorenia, na ktoré sa nevzťahujú 

Kochove postuláty. Patria sem tak rozdielne poruchy ako sú vrodené stavy (ako 

je napr.Downov syndróm), degeneratívne stavy (napr.strata sluchu), ochorenia 

muskuloskeletálneho systému, duševné poruchy a samozrejme „veľká štvorka“, 

čiže choroby vyskytujúce sa v populácii najčastejšie – kardiovaskulárne, 

onkologické, respiračné a diabetes 2.typu. Všetky tieto ochorenia nespája jedna 

charakteristika, ale často majú spoločných viacero tém: majú chronický priebeh, 

spôsobujú veľkú socioekonomickú záťaž populácie, mnohé sú preventabilné, 

majú spoločné fyziologické rizikové faktory (cholesterol, krvný tlak, hypertenzia, 

obezita), behaviorálne rizikové faktory (fajčenie, alkohol, telesná inaktivita, 

strava, znečistenie vnútorného ovzdušia) a socioekonomické faktory (finančná 

a sociálna situácia, nerovnosti v zdraví).  

Doterajšie označovanie neprenosné/neinfekčné či chronické ochorenia je však 

neadekvátne, nakoľko mnohé z chronických ochorení majú infekčnú etiológiu 

(ako napr.tuberkulóza, karcinóm krčka maternice, HIV/AIDS) a viaceré 

z neinfekčných ochorení majú akútny priebeh (ako napr.infarkt myokardu, 

mozgová mŕtvica).  

Skupina odborníkov pod vedením Allen a Feigl z University of Oxford 

publikovala v roku 2017 v časopise The Lancet návrh vychádzajúci z širšej 

odbornej diskusie – nazvať túto skupinu diagnóz sociálne prenosné ochorenia (z 

angl. socially transmitted diseases).  
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Tento názov vyzdvihuje antropogénne a sociálne prenosné faktory podieľajúce 

sa na vzniku týchto ochorení, ako aj spoločné prvky návrhu ich riešení.  

 

 

V nasledujúcej časti uvedieme príklady využitia epidemiológie v jednotlivých 

medicínskych odboroch. 

 

 

Epidemiológia kardiovaskulárnych ochorení  

Kardiovaskulárne ochorenia tvoria v súčasnosti celosvetovo najčastejšiu príčinu 

úmrtí.  

V prvej polovici 20.storočia pozorovali rozvinuté krajiny presun v morbidite 

a mortalite od infekčným chorôb k ochoreniam chronickým. Novodobou epidémiou 

sa v tom čase stala ischemická choroba srdca, ktorej etiológia bola v počiatku storočia 

neznáma, vďaka epidemiológii však boli jej príčiny čoskoro odhalené. Observačné 

štúdie hľadali príčiny a trendy kardiovaskulárnych ochorení v populáciách celého 

sveta. Všetky v súčasnosti známe rizikové faktory pre kardiovaskulárne zdravie boli 

odhalené a potvrdené mnohými epidemiologickými štúdiami, za ktoré je potrebné 

spomenúť rozsiahlu kohortovú Framinghamskú štúdiu z USA, ktorá začala v roku 

1948 a trvá doposiaľ. Táto štúdia identifikovala hlavné rizikové faktory pre 

kardiovaskulárne ochorenia, ako je napríklad vysoký krvný tlak, vysoká hladina 

cholesterolu, fajčenie, ktoré neskôr poslúžili ako základ pre predikciu rizika úmrtia na 

obdobie najbližších 10 rokov.  

Objasnenie prediktívnych rizikových faktorov viedlo k mnohým intervenčným 

(experimentálnym) štúdiam. Od 80.rokov 20.storočia prebehlo množstvo veľkých 

randomizovaných štúdií zameraných na zníženie rizikových faktorov koronárnej 

choroby, cievnej mozgovej príhody, hypertenzie, zlyhania srdca a iných ochorení. 

Tieto štúdie potvrdili a priniesli dôkazy, že kontrola krvného tlaku, ukončenie fajčenia 

a optimalizácia hladín krvných lipidov vedú k znižovaniu morbidity a mortality 

spôsobenej kardiovaskulárnymi ochoreniami.  

Všetky tieto štúdie boli realizované a hodnotené najmä epidemiológmi, samozrejme 

za účasti a podpory mnohých ďalších špecializácií.  
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Samozrejme, epidemiologický výskum v kardiovaskulárnom zdraví všetkými týmito 

štúdiami neskončil, naopak, jeho význam stúpa. Naďalej sa skúma význam nových 

rizikových faktorov, účinok nových diagnostických a terapeutických postupov, 

sleduje sa zvyšujúca sa záťaž populácií kardiovaskulárnymi ochoreniami 

v rozvojových krajinách.   

Epidemiologické vedomosti a zručnosti sú potrebné aj v nových štúdiách 

sledujúce interakcie medzi genetikou a životným prostredím, v nutričných 

štúdiách sledujúcich vplyv rôznych potravinových zložiek na kardiovaskulárne 

zdravie,  v štúdiách kvality života a mnohých ďalších.  

 

Epidemiológia onkologických ochorení 

Onkologické ochorenia sú na druhom mieste v príčinách úmrtí v rozvinutých 

krajinách. 

Deskripcia výskytu jednotlivých typov onkologických ochorení v populačných 

skupinách podľa veku a pohlavia umožňuje sledovať výskyt ochorení, nastaviť 

sieť potrebných zdravotníckych služieb na diagnostiku a liečbu a identifikovať 

populačné skupiny v najvyššom riziku, čo následne umožňuje realizovať cielené 

preventívne aktivity.  

Analýza rizikových faktorov a sily ich asociácie s vznikom, priebehom a dopadom 

onkologických ochorení je dôležitá úloha epidemiológie onkologických ochorení 

v ich prevencii, včasnom záchyte a liečbe. 

Prvé pozorovania, ktoré identifikovali potenciál rôznych environmentálnych či 

behaviorálnych faktorov zvyšovať riziko vzniku onkologického ochorenia, 

poznáme z historickej literatúry ešte z 18.storočia.  

Využitie epidemiológie na prevenciu rakoviny je relatívne nový koncept. Až do 

19.storočia sa rakovina považovala za neliečiteľnú. Boli to však rozsiahle štúdie 

v 20.storočí, ktoré priniesli dôkazy o príčinnosti (kauzalite) jednotlivých 

onkologických ochorení, „usvedčili“ vplyv jednotlivých či vzájomné pôsobenie 

viacerých rizikových faktorov na vznik konkrétneho ochorenia, ako boli 

napríklad tabak, strava, faktory životného prostredia. Až opakované potvrdenie 

týchto asociácií začali odborníci uvažovať, že viacerým typom rakoviny je možné 

predísť.  
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V polovici 20.storočia, keď sa objavom antibiotík, výrazným zlepšením hygieny 

obytného prostredia a obcí a zahájením plošného očkovania podarilo dostať 

najčastejšie infekčné ochorenie pod kontrolu a objavom liečby krvného tlaku 

a ďalších faktorov sa zahájila liečba  a prevencia kardiovaskulárnych ochorení, sa 

zameranie epidemiológie presunulo na onkologické ochorenia. Prvým 

prevratným objavom, identifikáciou modifikovateľného rizikového faktora bolo 

potvrdenie asociácie medzi fajčením tabaku a rakovinou pľúc. Za posledné 

desaťročia epidemiologické štúdie priniesli dôkazy o faktoroch rizikových pre 

väčšinu onkologických ochorení, vrátane dôkazov o multifaktoriálnom pôsobení.   

Epidemiologické štúdie však okrem deskripcie výskytu a analýzy pôsobenia 

rizikových faktorov onkologických ochorení skúmajú v posledných rokoch aj 

prejavy na molekulárnej úrovni, ako napríklad biologické markery ochorenia.  

Epidemiológia bude naďalej nepochybne prispievať k prevencii onkologických 

ochorení prostredníctvom „tradičných“ typov epidemiologických štúdií, ako aj 

novými molekulárnymi a genetickými štúdiami zameranými na identifikáciu 

konkrétnych faktorov na znižovanie rizika ochorenia.    

 

 

Epidemiológia duševných porúch  

Duševné zdravie je pre celkové zdravie jednotlivca či populácie nevyhnutné, 

“niet celkového zdravia bez duševného zdravia. Prejavom narušeného 

duševného zdravia je duševná porucha.  

Dôležité je pripomenúť si definíciu duševnej poruchy:  

Duševná porucha [synonymá:  duševná choroba, duševné ochorenie, psychická 

porucha/choroba (tiež označované ako psychiatrická porucha / choroba / -é 

ochorenie)] -  označuje stav, keď je vnímanie a/alebo správanie jedinca výrazne 

iné ako u psychicky zdravého jedinca. Termín „duševná porucha“ je používaný 

v Medzinárodnej klasifikácii chorôb a príbuzných zdravotných problémov, 

10.revízia (MKCH-10) (2). Piata kapitola MKCH-10, označená rímskou číslicou V, 

má názov Duševné poruchy a poruchy správania. Budeme sa preto v ďalšom 

texte držať tohto termínu, napriek tomu, že aj ostatné synonymá pojmu 
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„duševná porucha“, spomenuté vyššie, sú často používané v odborných 

i neodborných textoch a vyjadreniach. 

Epidemiológia duševných porúch (nazývaná tiež psychiatrická epidemiológia) sa 

venuje nasledovným cieľom: 

• Zistiť frekvenciu výskytu určitej duševnej poruchy. Priame využitie 

takýchto údajov je pre plánovanie služieb starostlivosti o duševné zdravie  

• Zistiť rizikové a príčinné faktory duševných porúch pre účinnejšiu liečbu 

• Zistiť iniciálne stavy v populácii, teda také, ktoré majú podprahový 

charakter, využitie tohto prístupu je pre včasný záchyt a intervenciu 

• Zistiť využívanie a vhodnosť nastavenia služieb zdravotnej a sociálnej 

starostlivosti o duševné zdravie  

• Zachytiť počty relapsov, recidív a komorbiditu ochorení, využitie je pre 

odhady individuálnej prognózy 

 

 

Typy štúdií a spôsoby sledovania v epidemiológii duševných porúch  

 

Typy štúdií  

V epidemiológii duševných porúch sa používajú, tak ako aj v oblastiach iných 

špecializácií medicíny, experimentálne a observačné štúdie.  

Experimentálna štúdia sleduje výskyt určitej poruchy v populácii v závislosti 

od jednej alebo viacerých  premenných, s ktorými manipuluje. Známym 

príkladom takejto štúdie je tzv.gotlandská štúdia, komunitná štúdia, kde  na 

ostrove Gotland vo Švédsku bola sledovaná miera depresie v populácii a 

suicidalita a jej súvislosť s informovanosťou všeobecných lekárov. V rokoch 

1983 a 1984 prešli všeobecní lekári vzdelávacím programom o prevencii a liečbe 

depresie.  V nasledujúcich rokoch sa morbidita a mortalita na depresiu výrazne 

znížila v sledovanej oblasti. Tieto výsledky boli však len dočasné. 
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Observačná štúdia neovplyvňuje žiadnu premennú, iba pozoruje stav 

v sledovanej populácii. Observačná štúdia môže byť prierezová alebo pozdĺžna 

(longitudinálna). 

Observačná prierezová (prevalenčná) štúdia sleduje stav chorobnosti na 

určitú duševnú poruchu (prípadne viaceré) v sledovanej populácii, v danom čase 

(čase sledovania). Patria sem najčastejšie populačné štúdie, známou veľkou 

iniciatívou tohto typu je World Mental Health Survey Initiative, v rámci ktorej 

prebehli viaceré veľké populačné štúdie výskytu duševných porúch v mnohých 

krajinách sveta. .  

Observačná longitudinálna štúdia môže byť kohortová, alebo prípadová 

kontrolná.  

Kohortová štúdia sleduje určitú presne definovanú populačnú skupinu 

v priebehu určitého časového intervalu (zvyčajne roky). Táto sledovaná skupina 

je opakovane počas tohto sledovaného obdobia vyšetrovaná, je u nej zisťovaná 

chorobnosť na určité duševné poruchy a prítomnosť faktorov, ktoré k nej 

prispievajú.  

Typickým príkladom kohortovej štúdie je tzv.“Angstova“, alebo tiež „Zürišská“ 

štúdia, ktorá sleduje psychiatrickú morbiditu kohorty mladých ľudí (vek 19-20 

v čase začatia sledovania) v švajčiarskom Zürichu od roku 1978 doteraz, jedná sa 

teda o prospektívne sledovanie.  

Veľká americká kohortová štúdia ECA (Epidemiologic Catchment Area Study) je 

taktiež prospektíva štúdia, začala v roku 1977 a sledovanie časti kohorty trvá 

doteraz. 

Retrospektívna kohortová štúdia sleduje populáciu roky, či skôr desaťročia 

spätne a snaží sa identifikovať faktory, ktoré súvisia s vznikom určitej duševnej 

poruchy. Príkladom takejto štúdie je štúdia „Iowa 500“, ktorej cieľom bolo zistiť, 

aké rizikové faktory prispievajú k vzniku schizofrénie, depresie a mánie. 

Prípadová kontrolná štúdia identifikuje prípady s určitým ochorením 

v populácii a kontroly bez príznakov danej poruchy. Prípady a kontroly sa spätne 

porovnajú. Takáto štúdia sa používa napríklad na sledovanie ambulantnej 

starostlivosti, sebevražednosti u pacientov s duševnou poruchou, atď. 
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V epidemiológii duševných porúch sa používajú tiež hybridné štúdie, ktoré 

kombinujú viacero modelov. Opakované prierezové štúdie informujú o priebehu 

zmien v čase.  

Európska štúdia DEPRES, je tiež príkladom hybridnej štúdie. Realizuje sa v dvoch 

fázach. V prvej fáze sa zisťuje prevalencia duševných porúch a symptómov 

v priezerovej štúdii, v druhej fáze sa vybranej časti pôvodného súboru adresujú 

ďalšie otázky.  

 

Metodológia sledovania v epidemiológii duševných porúch  

Výskyt určitej duševnej poruchy v populácii je možné určiť viacerými spôsobmi.  

Výber populácie pre epidemiologické sledovanie 

Najpresnejší spôsob zisťovania výskytu poruchy by znamenal zmapovať celú 

populáciu, to však je v praxi nerealizovateľné. Populačné štúdie, t.j.štúdie 

zisťujúce výskyt duševných porúch v sledovanej populácii, preto požívajú 

reprezentatívnu vzorku populácie, čiže súbor, ktorý svojim zložením kopíruje 

charakteristiku celej populácie. Populačné štúdie zisťujú tzv.skutočnú 

prevalenciu a incidenciu duševných porúch v populácii, čiže zachytia aj výskyt 

duševných porúch a symptómov, ktoré nie sú liečené.  

Ďalšou možnosťou určenia sledovanej populačnej vzorky je tzv.výberová 

populácia, napr.obyvatelia určitej oblasti, vekovo ohraničená populácia (deti, 

mladí dospelí), atď. Výberová populácia sa používa v rôznych komunitných 

epidemiologických prieskumoch.  

Relatívne ľahko dostupné informácie pre epidemiologické sledovanie sa dajú 

získať z údajov, ktoré sa v krajine sledujú v zdravotníckych zariadeniach a hlásia 

do centrálnej inštitúcie zdravotníckych informácií. V Slovenskej republike sú to 

údaje o liečbe v ambulantnej a nemocničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré lekári 

vo forme povinne a pravidelne odosielaných hlásení oznamujú Národnému 

centru zdravotníckych informácií (NCZI). Tieto údaje poskytujú informácie 

o tzv.liečenej prevalencii a incidencii duševných porúch, t.j. o celkovom počte 

a počte nových prípadov duševných porúch liečených v ambulantnej 

psychiatrickej starostlivosti. Tieto údaje slúžia tiež ako indikátory využitia 

služieb zdravotnej starostlivosti. Nezachytia však „skryté“ prípady duševných 

porúch, ktoré nie sú diagnostikované a liečené. Je dôležité rozlišovať medzi 
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„skutočnými“ a „liečenými“ údajmi o duševných poruchách, nakoľko mnohí ľudia 

so závažnými symptómami duševných porúch nie sú liečení. 

 

Klasifikácia duševných porúch – MKCH-10 a DSM IV 

Diagnostikovanie duševných porúch sa uskutočňuje pomocou uznaných 

klasifikačných schém. Dve hlavné sú Medzinárodná klasifikácia chorôb, ktorej 

10.revízia (MKCH-10) je v súčasnosti používaná najmä v Európe (2) 

a Diagnostický a štatistický manuál (DSM V), ktorého piata verzia je používaná 

najmä v USA. 

 

Nástroje pre epidemiologické sledovanie 

V populačných a komunitných štúdiách sa pre zber údajov používajú rôzne 

dotazníky, ktorých zodpovedaním sa u sledovanej populácie zachytia príznaky 

duševných porúch. Tieto nástroje delíme nasledovne, podľa toho, kto ich 

používa: 

• Určené pre klinicky skúsených psychiatrov. Patrí sem inštrument 

z osemdesiatych rokov PSE (Present State Examination), ďalej SCAN 

(Schedule for Clinical Assessment in Neuropsychiatry) a Lundby 

interview, ktorý sa vyvinul vo švédskej štúdii Lundby. Tieto nástroje 

používa školený psychiater na vyšetrenie pacienta. 

• Určené pre školených laikov. Patria sem inštrumenty DIS (Diagnostic 

Interview Schedule), ďalej CIDI (Composite International Diagnostic 

Interview), používaný v medzinárodnej populačnej štúdii WMH (World 

Mental Health) Survey Initiative4. CIDI je komplexný štruktúrovaný 

dotazník pre zachytenie a zhodnotenie všetkých duševných porúch, podľa 

DSM V, ako aj MKCH-10. Je podrobný a jeho realizácia trvá od 30min.do 3 

hodín, podľa počtu zachytených symptómov. Dotazník obsahuje 

skríningovú sekciu, ktoru vypĺňajú všetci respondenti. Pokiaľ respondent 

odpovedá pozitívne na niektorú zo skríningovych otázok, prechádza i do 

dlhej formy sekcie pre danú poruchu. Ďalším často používaným 

                                                        
4  http://www.hcp.med.harvard.edu/wmh/  

http://www.hcp.med.harvard.edu/wmh/


 58 

nástrojom je MINI (Mini-International Neuropsychiatric  Interview), ktoré 

vychádza z CIDI. MINI je najčastejšie používaný štrukturovaný 

diagnostický dotazník duševných porúch na svete, používaný pre 

diagnostikovanie podľa DSM V, ako aj MKCH-10. Bol preložený do viac 

ako 40 svetových jazykov. Bol vyvinutý pre používanie školenými 

psychiatrami, je však možné aj jeho použitie inými školenými 

zdravotníkmi, či školenými laikmi. Jeho administrácia tvrá priemerne 15 

minút. Tieto typy inštrumentov majú presne predpísané otázky a fixný 

spôsob skórovania. Riadne zaškolenie laikov v metodológii zberu údajov 

je nevyhnutnou podmienkou pre úspech štúdie. 

• Určené pre neškolených laikov. Patrí sem napríklad GHQ (General Health 

Qestionnaire), používaný vo Veľkej Británii. Ide o sebaposudzovacie 

škály, môžu ho preto používať aj samotní pacienti. 

• Okrem týchto diagnostických nástrojov sa v epidemiológii duševných 

porúch používajú ako dodatky aj rôzne stupnice, ako napríklad MMPI 

(Minesota Multiphasic Personality Inventory), BDI (Beck Depression 

Inventory, Beckova škála depresia). BDI je škála pre posudzovanie 

prítomnosti a závažnosti depresie. Obsahuje 21 otázok, podľa ktorých 

respondent sám posudzuje svoje pocity a stav. BDI bola použitá napríklad 

v medzinárodnej štúdii depresie DEPRES.   

Okrem dotazníkov, zisťujúcich výskyt príznakov duševných porúch v sledovanej 

populácii, sa na zber údajov používajú výkazy o počtoch ľudí, liečených na určitú 

diagnózu duševnej poruchy v ambulantnej alebo nemocničnej časti zdravotnej 

starostlivosti. Takéto sledovanie poskytuje informácie o liečenej incidencii 

a prevalencii duševných porúch.   

 

Medzinárodná prevalencia duševných porúch  

V medzinárodnom  meradle najčastejšie sa vyskytujúce duševné poruchy sú 

poruchy nálad (z toho najčastejšie depresia), ďalej úzkostné poruchy 

(najčastejšie sa vyskytujúce boli generalizovaná úzkostná porucha, špecifická 

fóbia a sociálna fóbia) a závislosti (najčastejšie závislosť na alkohole).  
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Podľa WHO štúdie boli tri najčastejšie zistené jednotlivé duševné poruchy 

depresia (aktuálna prevalencia 10,4%), generalizovaná úzkostná porucha 

(aktuálna prevalencia 7,9%) a závislosť od alkoholu (aktuálna prevalencia 

2,7%). Rozdiely v prevalencii porúch medzi jednotlivými krajinami boli veľké.  

Podľa ECA sú v častosti spomedzi duševných porúch na prvom mieste závislosti 

(26,6%), na druhom úzkostné poruchy a na treťom mieste afektívne poruchy 

(19,3%).  

Podľa štúdie NCS má takmer 50% respondentov určitú duševnú poruchu za život 

a takmer u 30% sa vyskytla niektorá z duševných porúch za posledných 12 

mesiacov. Najčastejšia duševná porucha je epizóda veľkej depresie, ďalej 

nasleduje závislosť na alkohole a sociálna fóbia. Pri výskyte celoživotnej 

prevalencie určitej duševnej poruchy je častá komorbidita (súčasný výskyt 

viacerých duševných porúch súčasne). Dôležitým poznatkom tejto štúdie je tiež 

fakt, že len menej ako 40% z tých, u ktorých bola zistená celoživotná prevalencia 

určitej duševnej poruchy, vyhľadali odbornú liečbu. Čo sa týka rozdielov vo 

výskyte medzi pohlaviami, ženy mali zvýšený výskyt afektívnych porúch (porúch 

nálady) a úzkostných porúch, muži zvýšený výskyt porúch z užívania 

psychoaktívnych látok.  

Podľa NCS-R má 26% respondentov určitú duševnú poruchu vyskytujúcu sa 

v posledných 12 mesiacoch. Najčastejšie sa, podľa tejto štúdie, vyskytujú 

úzkostné poruchy (18,1%), na druhom mieste sú poruchy nálad (9,5%) a 12 

mesačná prevalencia zneužívania návykových látok činí 3,8%).  

Európska štúdia ESEMeD zistila, že 14% respondentov má celoživotnú 

prevalenciu porúch nálady, 13,6% má niektorú úzkostnú poruchu a 5,2% má 

poruchu zo zneužívania alkoholu. Jednoročná prevalencia bola nasledovná: u 

vyše 6% niektorá duševná porucha, u 4,2% porucha nálady a u 1% respondentov 

sa vyskytla porucha zo zneužívania alkoholu. Najčastejšie sa vyskytujúce 

jednotlivé duševné poruchy boli veľká depresia (celoživotná prevalencia u 13%) 

a špecifická fóbia (celoživotná prevalencia u 8%). U žien sa nachádzala dvakrát 

vyššia 12 mesačná prevalencia porúch nálad a úzkostných porúch ako u mužov 

a u mužov bolo viac porúch zo zneužívania alkoholu.  
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Epidemiológia životného cyklu  

Jeden z prístupov v epidemiológii je štúdium dlhodobých účinkov fyzikálnych 

a sociálnych expozícií počas vnútromaternicového vývoja, detstva, dospelosti 

a staršieho veku na celkové zdravie človeka a populácie, čiže sledovanie počas celého 

životného cyklu (z angl.Lifecourse epidemiology). Najviac záujmu epidemiológie 

životného cyklu sa sústredilo na najčastejšie chronické ochorenia, ako sú 

kardiovaskulárne a onkologické ochorenia a diabetes 2.typu, ale tento koncept má 

širšie využitie, ako napríklad v duševnom či dentálnom zdraví. Tento prístup sleduje 

vzťah medzi vnútromaternicovým vývinom a rizikom kardiovaskulárnych ochorení 

a obezitou v dospelosti, dôsledky detskej obezity na dlhodobé zdravie, vplyv nástupu 

puberty na zvýšenie rizika onkologických ochorení v dospelosti a mnohé ďalšie 

súvislosti.   

Zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení, diabetu a obezity v dospelosti je 

epidemiologickým sledovaním a výskumom potvrdené v prípadoch expozície 

nedostatočnej výživy počas vnútromaternicového vývinu. 

Nie je to samozrejme nový koncept. Prístup zvažovania vplyvov počas celého života 

je dlho známy a používaný v sociológii a psychológii. Epidemiológia tiež dlhodobo 

sleduje vplyv expozícií počas raného detstva na celkové zdravie človeka. 

V posledných rokoch však pokročil vývoj v nasledujúcich troch oblastiach, ktoré 

umožnili epidemiológii životného cyklu vystúpiť do popredia ako samostatne stojaca 

oblasť vedy a výskumu:  

1) schopnosť empiricky testovať hypotézy životného cyklu. Toto je možné 

využitím historických kohort, ako aj prospektívnych kohortových štúdií. Tieto 

štúdie generujú konzistentné empirické dôkazy o asociácii medzi expozíciami 

v ranom živote a neskorším ochorením. 

2) vývoj nových štatistických metód epidemiologických prístupov vo forme 

kauzálnych modelov, ktoré je možné úspešne aplikovať na etiologické otázky 

v kontexte životného cyklu. 

3) uznanie koncepčných modelov dráh životného cyklu. 
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Sociálna epidemiológia  

Sociálna epidemiológia sa zaoberá etiológiou a distribúciou sociálnych 

determinantov. Je možné argumentovať, že celá epidemiológia ako vedný odbor je 

sociálna, zaoberá sa predsa spoločnosťou. Táto špecializácia sa však postupne 

vyvinula v samostatný smer, ktorý skúma vplyv sociálnych faktorov, ako sú sociálne 

väzby, chudoba, rasová segregácia a mnohé ďalšie, na zdravie.   

Prvé štúdie z tejto oblasti sa venovali otázke, ako súvisia sociálne väzby s prežívaním 

pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Potom sa výskum presunul na sledovanie vplyvu 

prostredia, v ktorom človek žije (obec, mestská štvrť, mesto/vidiek) na zdravie 

a neskôr na sily na makro-úrovni a ich pôsobenie na vznik ochorení. Začiatkom 

nového milénia sa v sociálnej epidemiológii začalo používať viacúrovňové 

modelovanie, ktoré umožnilo rozšíriť analýzu príčinnosti jednotlivých sociálnych 

faktorov.  

Výučba sociálnych determinantov zdravia je pre epidemiológiu kľúčová, rovnako ako 

aj ozrejmenie  vplyvu sociálnych nerovností na zdravie. Pre študenta či absolventa 

medicíny sú tieto znalosti veľmi dôležité, nakoľko každého svojho budúceho pacienta 

musí liečiť s ohľadom na jeho sociálne prostredie.  

Najčastejším a doposiaľ najskúmanejším sociálnym determinantom ochorenia je 

socioekonomický status. Rola chudoby pre zdravie je už dlhodobo potvrdená. Novší 

koncept potvrdzuje existenciu gradientu: čím sa človek z pohľadu sociálnej triedy 

nachádza nižšie, tým má vyššie riziko ochorieť (to sa týka takmer každého 

ochorenia).   

Sociálna nerovnosť poškodzuje zdravie a keď ju budeme poznať, budeme ju vedieť 

riešiť, predchádzať jej a brať ju do úvahy pri diagnostike a liečbe. Ďalším dôležitým 

argumentom je, že sociálna nerovnosť ovplyvňuje vedecké pozorovanie vplyvov 

rôznych premenných na zdravie. 

Mnohé epidemiologické štúdie dokazujú, že zdravotné nerovnosti sa prezentujú 

horším zdravím u socioekonomicky znevýhodneného obyvateľstva. Príkladom je 

zvýšený výskyt obezity u detí zo socioekonomicky znevýhodneného prostredia 

v Japonsku. Prostredie detí v tejto štúdii je charakterizované príjmom, výdavkami, 

vzdelaním a zamestnaním rodičov.  

V praxi je veľmi dôležité vedieť prepojiť poznatky sociálnej epidemiológie so 

skúsenosťami a schopnosťami komunitných intervencií zameraných na ovplyvnenie 
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správania a teóriu sociálnej zmeny. Taktiež je dôležitá spolupráca viacerých disciplín, 

ako je vzdelávanie a podpora zdravia, komunitná psychológia, zdravotná politika. Je 

žiadúce, aby lekár poznal kontext pôsobenia sociálnych faktorov a existujúcu sieť 

služieb a vedel v prípade potreby pacientovi poskytnúť odporúčanie aj na 

mimomedicínske poradenstvo.  

 

 

 

Epidemiológia infekčných ochorení  

Infekčné ochorenie sa tiež označujú ako nákazlivé či prenosné. 

Infekčné ochorenie je spôsobené patogénnym mikroorganizmom, alebo jeho 

toxickými produktami. Vzniká prenosom tohto mikroorganizmu alebo jeho 

produktov z infikovanej osoby, zvieraťa alebo rezervoára na vnímavého 

hostiteľa.   

Infekčné agens – mikroorganizmus - sú najčastejšie vírusy, baktérie a huby.  

 

Nákazlivosť infekčných chorôb je aspekt, ktorý určuje špecifiká pri ich 

epidemiologickom sledovaní, v porovnaní s neprenosnými ochoreniami. 

U infekčných chorôb je interakcia medzi jednotlivcami (prípadmi a ich 

kontaktmi) veľmi dôležitá, u neinfekčných sú rizikové faktory jednotlivca 

dôležité len pre neho a neovplyvňujú riziko ochorenia u druhého človeka.  

Napriek veľkému úspechu v globálnom boji s infekčnými chorobami za 

posledných 200 rokov sú infekčné ochorenia v celosvetovom meradle treťou 

najčastejšou príčinou úmrtí.  

Základné úlohy epidemiológie infekčných ochorení sú popis výskytu a analýza 

príčin ochorení.  

Deskriptívna časť sa využíva na monitorovanie situácie vo výskyte konkrétneho 

ochorenia vo forme incidencie, prevalencie a úmrtnosti a hodnotení 

epidemiologickej situácie. Analytické metódy majú použitie vo vyšetrovaní 

prameňov a príčin jednotlivých prípadov ochorenia, či epidémií na lokálnej, 

regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.  
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Zlepšujúce sa laboratórne metódy a zvýšené využívanie informačných 

technológií (ako napríklad mapovacích nástrojov, online reportovacích 

systémov, štatistických softvérov) výrazne rozšírili možnosti infekčnej 

epidemiológie.  

Využitie epidemiologických metód v infekčnej epidemiológii si priblížime na 

príklade vyšetrovania epidémie. Hovoríme o 10 základných krokov vyšetrovania 

epidémie (z angl. Outbreak investigation steps): 

 

10 krokov vyšetrovania epidémie 

1. Potvrď existenciu epidémie 

V prvom rade musíme potvrdiť výskyt prípadov sledovaného ochorenia, ktoré sú 

v epidemiologickej súvislosti. V angličtine takéto zoskupenie prípadov 

označujeme “cluster”. Je to zoskupenie prípadov, ktoré je v počte na danom 

mieste a v danom čase väčšie ako by sme očakávali. Na naplnenie tohto 

predpokladu (výskyt väčší oproti očakávanému) potrebujeme poznať obvyklý 

výskyt, k čomu nám slúži deskriptívna epidemiologická metóda – popis výskytu v 

čase, priestore a populácii (z angl.time, person, place). Toto obvykle vieme overiť 

kontrolou údajov surveillance systému pre dané ochorenie.  

2. Potvrď diagnózu 

Popíš klinický stav prípadov a získaj ich laboratórne potvrdenie.  

3. Definuj prípad 

Formuluj definíciu prípad podľa parametrov čas, miesto a osoby (z angl.time, 

person, place), ak je to možné, použi všeobecné definície prípadov (definované 

organizáciami ako napríklad WHO, ECDC). Sú možné viaceré úrovne definícií, 

vrátane senzitívnych (adaptovaných pre deskriptívne štádiá vyšetrovania 

epidémie) a špecifických (adaptovaných pre analytickú časť).  

 

4. Vyhľadaj prípady  
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Vyhľadaj prípady podľa časových a priestorových vymedzení definície prípadu. 

Zostav zoznam prípadov (napríklad v excelovom zošite). Zdokumentuj u každého 

prípadu minimálne dátum nástupu ochorenia, vek, pohlavie, bydlisko a 

zdravotný dopad ochorenia.  

 

5. Vytvor hypotézy na základe deskriptívnych zistení 

Popíš priebeh epidémie v čase pomocou epidemickej krivky. Zakresli prípady do 

mapy v prípade možnosti aj s incidenciou napríklad na 1000 obyvateľov, podľa 

miesta bydliska. Vypočítaj incidenciu podľa veku a pohlavia. Urob vyšetrovanie 

jednotlivých prípadov na zistenie spoločných charakteristík, na základe ktorého 

stanovíš hypotézy.  

6. Testuj hypotézy analytickou štúdiou 

Napíš stručný protokol s formulovanými hypotézami, ktoré chceš testovať a 

popisom metód štúdie, ktorú použiješ. Uskutočni analytickú štúdiu (prípad-

kontrola alebo kohortovú).  

7. Navrhni zhrnutie 

Analyzuj výstupy analytickej epidemiologickej štúdie. Formuluj závery, ktoré 

vysvetľujú pozorované fakty.  

8. Porovnaj hypotézy so známymi faktami 

Uskutočni environmentálne hodnotenie na základe výsledkov analytickej štúdie. 

Urob prehľad literatúry. Diskutuj svoje závery s kolegami a supervízormi.  

9. Komunikuj zistenia 

Napíš jednostranové zhrnutie, ktoré zanecháš na mieste epidémie po svojom 

odchode.  

Komunikuj svoje zistenia s nadriadenými, s autoritami vo verejnom 

zdravotníctve.  
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10. Vykonaj preventívne opatrenia  

Formuluj jasné, konkrétne uskutočniteľné opatrenia na základe svojich 

výsledkov (Kto? Čo? Kedy? Ako?). Zabezpeč realizáciu odporúčaní. Vyhodnoť 

relevantnosť a účinnosť odporúčaní.  

 

 

Globálna záťaž ochorením  

Štúdia Globálna záťaž ochorením (a zngl.Global Burden of Disease, GBD) je 

medzinárodná iniciatíva, ktorá sa snaží poskytnúť komplexný obraz o tom, čo 

invalidizuje a zabíja ľudí na celom svete. Je to doposiaľ najpodrobnejšia 

celosvetová observačná epidemiologická štúdia. Popisuje mortalitu a morbiditu 

najčastejších ochorení, úrazov a faktorov rizikových pre zdravie na globálnej, 

národnej a regionálnej úrovni. Sleduje trendy od roku 1990 doteraz a robí 

porovnania medzi populáciami, čím umožňuje pochopenie zmien v zdraví 

v 21.storočí. zistenia publikuje v prestížnom časopise The Lancet.5 

Je to nástroj na kvantifikáciu straty zdravia, spôsobenú stovkami ochorení, 

úrazov a rizikových faktorov. Pomocou tohto nástroja je možné zlepšovať 

zdravotnícke systémy a eliminovať rozdiely v zdraví u jednotlivých populačných 

skupín.  

V rámci tejto epidemiologickej štúdie sa hodnotí záťaž populácie jednotlivými 

ochoreniami či zdravotnými stavmi (napríklad úrazmi, sebapoškodením a pod.) 

pomocou súhrnného indikátora DALY (z angl.Disability Adjusted Life Years, čiže 

roky života vztiahnuté na postihnutie). Ten pozostáva z dvoch indikátorov a to 

sú stratené roky života (YLL, z angl. Years of Life Lost) a roky prežité 

s postihnutím (YLD, z angl. Years Lived with Disability). Voľne povedané, štúdia 

GBD kvantifikuje nielen prevalenciu ochorení, ale aj nakoľko jednotlivé choroby 

skracujú dĺžku života, či spôsobujú postihnutie. Takáto kvantifikácia dopadu 

jednotlivých ochorení umožňuje kompetentné určovanie priorít pre 

                                                        
5 https://www.thelancet.com/gbd  

https://www.thelancet.com/gbd


 66 

zdravotníctvo a prevenciu. Pomocou epidemiologického sledovania a analýzy je 

tak možné účinne zlepšovať zdravie ľudí.  
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Praktické využitie znalosti epidemiológie v kritickom čítaní  
 
Vedomosti a zručnosti potrebné pre kritické čítanie vedeckej literatúry sú jedným  

z najužitočnejších výstupov štúdia epidemiológie pre študenta či čerstvého 

absolventa. Publikácie vo vedeckých časopisoch sú najdôležitejší spôsob komunikácie 

výsledkov epidemiologických štúdií. Nakoľko neustále sledovanie najnovších 

poznatkov vo svojom odbore je nevyhnutným predpokladom úspešnej praxe každého 

lekára a iného odborníka v zdravotníctve, štúdium epidemiológie by malo absolventa 

naučiť pri čítaní vedeckej literatúry vedieť posúdiť: 

- či boli použité vhodné metódy pre zostavenie sledovaného súboru a pre 

analýzu údajov 

- či sa vyskytli nejaké chyby pri zostavení, realizácii a interpretácii výsledkov 

štúdie  

- aký vplyv majú tieto eventuálne chyby na výsledky štúdie  

Je potrebné vedieť posúdiť všetky tri fázy štúdie: zber údajov, ich analýzu 

a interpretáciu. Pri zbere údajov je dôležité, či je zrejmý kontext a cieľ štúdie, 

definícia primárnej expozície a sledovaného výsledku (výsledkov), zostavenie štúdie 

(dizajn), výber sledovanej populácie a pravdepodobná prítomnosť niektorého zo 

skreslení či mätúceho faktoru. Pre posúdenie analýzy údajov je dôležité poznať miery 

asociácie a štatistickej významnosti. Interpretácia údajov môže byť ovplyvnená 

skreslením, mätúcim faktorom či nevhodnou klasifikáciou, je dôležité vedieť 

zhodnotiť vyvodenie záverov autorov a možnosť zovšeobecnenia zverejnených 

výsledkov. 
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