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Ú LOHY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VYPLÝ VAJÚ CE Z PROGRAMOVÉHO
VYHLÁ SENIA VLÁ DY SR NA OBDOBIE ROKOV 2006 –  2010

I. Rovný
Ú rad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
riaditeľ: h. doc. MUDr. I. Rovný , PhD., MPH

Vláda SR  dň a 31. júla 2006 schválila uznesením č. 660 Programové vyhlásenie vlády
(PVV) SR, NR SR ho schválila dň a 4. augusta 2006 uznesením č. 26.

Vláda Slovenskej republiky
- považuje zdravie, rovnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dostupnosť

zdravotnej starostlivosti za základné práva každého občana,
- zachovanie a zlepšovanie zdravia je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a

spokojnú spoločnosť,
- považuje zdravotníctvo za jednu so svojich priorít.

Rozpracovanie PVV na podmienky verejného zdravotníctva vychádzalo predovšetkým
z tejto vládou SR i NR SR prijatej formulácie:

„ Vlá da SR presadí zvýšenie významu verejného zdravotníctva pre zachovanie zdravia
občanov. Inštitú cie verejného zdravotníctva musia svojimi aktivitami a komplexnou odbornou
č innosťou minimalizovať pôsobenie rizikových faktorov na zdravie obyvateľov, čím možno
dosiahnuť skvalitnenie života a predĺženie veku.“

Táto formulácia bola rozpracovaná na jednotlivé vedné odbory verejného
zdravotníctva spadajúce do pôsobnosti Ú VZ SR, resp. RÚ VZ v SR, t.j. do:
- oblasti hygieny vý živy, bezpečnosti potravín  a kozmetický ch vý robkov,
- oblasti ochrany zdravia pred žiarením,
- oblasti podpory zdravia,
- oblasti hygieny detí a mládeže,
- politiky kontroly tabaku a prevencie fajčenia,
- oblasti prenosný ch ochorení,
- oblasti preventívneho pracovného lekárstva,
- oblasti hygieny životného prostredia,
- oblasti objektivizácie faktorov životný ch podmienok,
- oblasti lekárskej mikrobiológie,
- oblasti informatizácie inštitúcií verejného zdravotníctva.

Ciele
Oblasť hygieny vý živy, bezpečnosti potravín  a kozmetický ch vý robkov:

- posilň ovanie a rozvíjanie vý živovej stratégie, zameranej na zabezpečenie optimálneho
zdravia, osobitne u populácie s  nízkym príjmom a počas kritický ch období života, ako sú
obdobie detstva, tehotenstva a dojčenia a staršieho veku,

- posilň ovanie a rozvíjanie stratégie udržateľného prísunu potravín na zabezpečenie
dostatočného množstva potravín dobrej nutričnej  kvality,

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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- posilň ovanie a rozvíjanie stratégie bezpečnosti potravín s dôrazom na potrebu posilnenia
prevencie pred kontamináciou, ako chemickou tak mikrobiálnou, na všetký ch stupň och
potravinového reťazca od prvový roby po predaj.

Oblasť ochrany zdravia pred žiarením:
- vypracovanie náplne programov kvality v súlade s NV SR č. 340/2006 Z. z., s dôrazom

hlavne na programy kvality pri lekárskej expozícii detí, pri zdravotnom skríningu, v
intervenčnej rádiológii, pri CT vyšetreniach a v rádioterapii,

- zaznamenávania a oznamovania údajov potrebný ch na stanovenie a hodnotenie veľkosti
ožiarenia osôb pri lekárskom ožiarení,

- zisťovanie úrovne a dynamiky rádioaktivity v zložkách životného prostredia počas
normálnej situácie ako aj pri radiačnom ohrození. Hodnotenie ožiarenia obyvateľov
z rôznych zdrojov žiarenia. Usmerň ovanie a regulovanie ožiarenie obyvateľov. Vedenie
databáz, poskytovanie informácií obyvateľom, orgánom štátnej správy a medzinárodným
inštitúciám.

Oblasť podpory zdravia:
- podpora zdravia je považovaná za vý znamnú súčasť verejného zdravotníctva,
- jej poslaním je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov a zároveň  zvý šenie kvality života

ľudí pozitívnym ovplyvnením spôsobu života,
- zahŕň a komplexný  proces systémov vo vzťahu k posudzovaniu zdravotného stavu od

jednotlivca k spoločnosti,
- z toho vyplýva nutnosť pôsobenia na viacerý ch úrovniach- obecnej, regionálnej, národnej

a medzinárodnej.

Oblasť hygieny detí a mládeže:
- dosiahnuť ozdravenie vý živy a tým účinne predchádzať vý skytu viacerý ch tzv.

civilizačný ch ochorení, najmä srdcovocievnych a niektorý ch nádorový ch so závažnými
celospoločenskými   a ľudskými dopadmi,

- podporovať vytváranie podmienok na to, aby spoločné stravovanie detí a mládeže mohlo
plniť svoje funkcie (optimalizovanie režimu vý živy, sociálna úloha pre rodiny so
zamestnanými matkami, vý chovno-vzdelávacia úloha), čo bude mať v konečnom
dôsledku pozitívny dopad na zdravie,

- podporovať dosiahnutie zmeny spôsobu života mladý ch ľudí, a tým docieliť ich vyšší
záujem o aktívny spôsob života a o všetko, čo s tým súvisí - pohybová aktivita vrátane
športovej činnosti, či už na úrovni záujmovej alebo organizovanej, cieľavedomé a
zmysluplné trávenie voľného času (záujmová činnosť), čo okrem priameho pozitívneho
dopadu na zdravie vytvorí optimálne podmienky aj na obmedzovanie požiadavky mladý ch
ľudí po drogách (alkohol, tabak, nelegálne drogy).

Politika kontroly tabaku a prevencie fajčenia:
- NR SR vyslovila súhlas s uzavretím Rámcového dohovoru o kontrole tabaku 04.12.2003

uznesením č. 667,
- následne bol ratifikačný  protokol odovzdaný  v sídle OSN 04.05.2004, čím sa Slovenská

republika zaradila medzi prvý ch trinásť krajín sveta, ktoré ho odovzdali,
- z neho vyplývajú jasné úlohy, ktoré je potrebné plniť.

Oblasť prenosný ch ochorení:
- cieľom Imunizačného programu v Slovenskej republike je znížiť až eliminovať vý skyt

infekčný ch ochorení systematickým a komplexným zabezpečovaním imunizácie najmä
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detskej populácie. Cieľom špecifickej prevencie je podstatná redukcia až eliminácia
vý skytu vybraný ch ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.

Oblasť preventívneho pracovného lekárstva:
- na zabezpečenie zlepšenia zdravotného stavu pracujúcej populácie je potrebné odborne

usmerň ovať prijímanie efektívnych preventívnych a ochranný ch opatrení povinnými
subjektmi a identifikovať na pracoviskách zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného
prostredia, kategorizovať pracovné činnosti zamestnancov z hľadiska zdravotný ch rizík z
dôvodu zabezpečenia zvý šeného zdravotného dohľadu pre zamestnancov spolu
s výkonom cielený ch lekárskych preventívnych prehliadok. Dosiahnutiu tohto cieľa
napomáha aj realizácia intervenčný ch programov na zlepšenie zdravotného stavu
zamestnancov,

- ukazovateľom efektívnosti realizovaný ch opatrení zameraný ch na  prevenciu  a ochranu
zdravia pri práci je postupné znižovanie počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové
práce a miery zdravotného rizika pri práci  ako aj  vý skytu chorôb z povolania a iný ch
poškodení zdravia z práce,

- dôležitým predpokladom na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pracujúcej
populácie v SR je najmä zodpovedný  prístup zamestnávateľov k ochrane a podpore
zdravia zamestnancov a vytvorenie funkčného systému pracovný ch zdravotný ch služieb.

Oblasť hygieny životného prostredia:
- dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, predovšetkým detskej populácie,

prostredníctvom  cielený ch opatrení a špecifický ch nástrojov zameraný ch na znižovanie
rizík, ktoré plynú z nevhodného fyzikálneho prostredia –  podmienok bývania, pri
poskytovaní služieb obyvateľstvu, rekreácii a športový ch  aktivitách a z vykonávania
rôznych ľudský ch aktivít.

Oblasť objektivizácie faktorov životný ch podmienok:
- získavať  objektívne vý sledky o stave životného a pracovného prostredia a životný ch

podmienok pre odhad zdravotného rizika, pre tvorbu zdravý ch životný ch a pracovný ch
podmienok a environmentálneho zdravia pri preventívnej ochrane zdravia obyvateľov,

- vytvoriť podmienky na zhromažďovanie a prenos údajov z objektívnych meraní a analý z
faktorov prostredia, ovplyvň ujúcich negatívne aj pozitívne zdravie obyvateľov,
z laboratórií úradov verejného zdravotníctva do odborov hygieny a epidemiológie úradov
a do centrálnej databázy Ú VZ SR.

Oblasť lekárskej mikrobiológie:
- monitorovať vyvolávateľov prenosný ch ochorení cirkulujúcich v populácii, vo vonkajšom

prostredí a potravinách,
- spolupracovať  s odborom surveillance prenosný ch ochorení pri vyšetrovaní

epidemického procesu šírenia a detekcii zdrojov infekcií (zabezpečenie odberu
biologický ch materiálov, izolátov bakteriálnych a vírusový ch pôvodcov ochorení na
mikrobiologickú analý zu),

- zaisťovať relevantné vzorky na fenotypizačné a genotypizačné analý zy z hľadiska určenia
možnej klonálnej príbuznosti izolovaný ch pôvodcov ochorení v spolupráci s laboratóriami
na báze RÚ VZ v SR,

- zaviesť informačný  systém pre komunikáciu v systéme surveillance prenosný ch ochorení
medzi Národnými referenčnými centrami a RÚ VZ v SR.

Oblasť informatizácie inštitúcií verejného zdravotníctva:
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- dlhodobý  cieľ budovania a prevádzkovania IS UVZ je vytvoriť kvalifikovanú, bohatú
bázu údajov o zdravotnom stave Slovenskej populácie a o faktoroch verejného zdravia,
ktoré zdravotný  stav obyvateľstva ovplyvň ujú, aby bolo možné tieto údaje komplexne
analyzovať a modelovať a na základe moderný ch prístupov navrhovať strategické
opatrenia v oblasti zdravotnej politiky štátu.

Na splnenie stanovený ch cieľov boli na úseku verejného zdravotníctva prijaté tieto
úlohy:

1. Oblasť hygieny vý živy, bezpečnosti potravín  a kozmetický ch vý robkov

1.1. Zabezpečiť na všetký ch úrovniach v súlade s novou legislatívou nezávislý  a objektívny
výkon štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru.

1.2. Program ozdravenia vý živy obyvateľov Slovenskej republiky. Plniť opatrenia,
vyplývajúcich z programu za rezort zdravotníctva (uznesenie vlády SR č. 556 zo dň a 20. 6.
2001, úloha B. 2).

1.3. Zabezpečiť na všetký ch Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR skvalitnenie
poradenský ch činností zameraný ch na:
- zmeny stravovacích zvyklostí obyvateľov,
- zmeny postoja občanov k vlastnému zdraviu,
- informovanie občanov o zásadách správnej vý živy, vý živovej skladbe potravín, nový ch

druhoch potravín a rizikách vyplývajúcich z nesprávnej vý živy.

1.4. Podporovať a následne realizovať oceň ovanie potravín s vý znamným obsahom
nutričný ch  látok.

1.5. Podporovať legislatívne normy s úpravou negatívnych a pozitívnych faktorov vo vý žive.

Zabezpečovať vý kon potravinového dozoru nad zdravotnou bezpečnosťou epidemiologicky rizikový ch potravín,
s osobitným zreteľom na kontrolu dodržiavania mikrobiologický ch kritérií a systémov správnej vý robnej praxe,
nad zdravotnou bezpečnosťou potravín na osobitné diétne použitie, vrátane potravín pre celiatikov,
fenylketonurikov, diabetikov,
 potravín pre dojčatá a malé deti a vý živové doplnky.

1.7. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti kozmetický ch vý robkov, s osobitným
zameraním na alergény a zakázané látky.

1.8. Presadzovanie preventívnych opatrení v oblasti znižovania zdrojov kontaminácie
potravinového reťazca cudzorodými látkami ako sú dusičnany a dusitany, dioxíny a dioxínom
podobné polychlórované bifenyly, reziduá pesticídov, ťažké kovy, mykotoxíny s osobitným
zreteľom na potraviny na osobitné vý živové účely, vrátane potravín pre dojčatá a malé deti
a epidemiologicky rizikové druhy potravín.

1.9. Rozpracovať spoločné EU princípy pre výkon úradnej kontroly nad potravinami v rámci
viacročný ch národný ch plánov kontroly podľa požiadaviek čl. 43 nariadenia  Európskeho
parlamentu a Rady č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradný ch kontrolách, v zmysle
kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov.
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1.10. Zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva pri hlásení zdravotne
škodlivý ch potravín a kozmetický ch vý robkov prostredníctvom informačný ch systémov
Spoločenstva, ako sú Rý chly vý stražný  systém nad potravinami a krmovinami v SR a RAPEX
nad kozmetickými vý robkami.

2. Oblasť ochrany zdravia pred žiarením

2.1. Vypracovať návrh kritérií správnej praxe pri lekárskom ožiarení - vypracovať a uverejniť
bezpečnostné návody a odporúčania.

2.2 Vypracovať podrobné postupy a vzorové spôsoby zaznamenávania dávok, resp. údajov
potrebný ch pre odhad radiačnej dávky pacientov, tak aby mohli prevádzkovatelia v jednotnej
forme predkladať Ú radu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky záznamy o dávkach
pacientov a písomné záznamy o počte a veľkosti ožiarenia.

2.3. Vypracovať podklady pre software pre potreby spracovania a vyhodnotenia dávok
pacientov pre rôzne rádiologické typy vyšetrení.

2.4. Zabezpečiť efektívnu činnosť ústredia radiačnej monitorovacej siete.

2.5. Vypracovať monitorovací plán a návrh na dokončenie vybavenia radiačnej monitorovacej
siete a monitorovať radiačný  monitoring územia SR.

2.6. Vypracovať správy, informovať verejnosť, poskytovať údaje príslušným inštitúciám EÚ .

3. Oblasť podpory zdravia

3.1. Zabezpečiť plnenie projektov Národného programu podpory zdravia na všetký ch
úrovniach spoločnosti na roky 2006-2010:
- pripraviť grantový  program pre realizáciu projektov Národného programu podpory

zdravia na roky 2006-2010. Pripraviť kritéria, zriadiť komisiu a zverejniť vý zvu na
predkladanie projektov,

- zabezpečiť plnenie grantového programu,
- predložiť vláde Správu o plnení Národného programu podpory zdravia za roky 2006-

2010.

3.2. Zabezpečiť zvý šenie zdravotného uvedomenia a zlepšenie zdravotného stavu u
vybraný ch skupín populácie eliminovaním rizikový ch faktorov zdravia - príprava a realizácia
preventívnych programov na národnej a regionálnej úrovni, zohľadň ujúcich špecifiká
zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia u vybraný ch komunít.

3.3. Zabezpečiť zvý šenie informovanosti širokej verejnosti o zdravom spôsobe života -
zabezpečiť šírenie informácií, formovanie vedomosti, postojov a návykov, zamerané na
podporu, rozvoj a zachovanie  zdravia obyvateľov SR.

3.4. Pripraviť a realizovať komplexný  Program podpory zdravia znevýhodnený ch skupín
populácie.
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3.5. Zabezpečiť vytvorenie systému pre hodnotenie kvality, dopadu a efektívnosti podpory
zdravia a preventívnych programov podpory zdravia.

3.6. Priebežne sledovať zdravotný  stav obyvateľov SR v zmysle uznesenia vlády SR predložiť
Správu o zdravotnom stave obyvateľstva na rokovanie vlády SR. Správu predkladať
pravidelne, každé 3 roky.

3.7. Priebežne stanovovať indikátory a determinanty zdravia, sledovať, hodnotiť a analyzovať
zdravotný  stav obyvateľov SR.

3.8. Zabezpečiť vzdelávanie vybraný ch skupín obyvateľov v SR v podpore zdravia
- zabezpečiť vzdelávanie študentov vysoký ch škôl v podpore zdravia

- študentov verejného zdravotníctva
- študentov ošetrovateľstva
- študentov medicíny
- študentov pedagogiky

- zabezpečiť vzdelávanie odborníkov v podpore zdravia
- zdravotníckych pracovníkov
- iný ch zdravotníckych pracovníkov
- pedagógov
- iný ch nezdravotníckych pracovníkov

- zabezpečiť vzdelávanie laikov a dobrovoľníkov v podpore zdravia.

3.9. K zásadným legislatívnym materiálom predkladaným do Vlády SR zaviesť doložku
dopadu na verejné zdravie v SR.

3.10. Pripraviť návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s jasne
stanovenými kompetenciami pre orgány štátnej správy, samosprávy, fyzické a právnické
osoby a iné organizácie s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu a poskytovanie údajov pre
trvalé monitorovanie zdravotného stavu obyvateľov, podporu a ochranu zdravia. Akceptovať
v zákone Medzinárodné zdravotné predpisy (2005) –  IHR, schválené SZO v roku 2005.

3.11. Vypracovať Rámcový  plán úloh verejného zdravotníctva do roku 2010
s harmonogramom plnenia úloh v roku 2007 až 2010.

3.12. Vypracovať Národný  program prevencie obezity a nadváhy.

3.13. Pripraviť návrh na zaradenie očkovacej látky proti HPV vírusu do očkovacieho
kalendára a podľa finančný ch možností zaočkovať vybranú vekovú kategóriu žien.

3.14. Prerokovať možnosti viaczdrojového financovania pre ženy, ktoré nespadajú do
plošného očkovania.

4. Oblasť hygieny detí a mládeže

4.1. Podporovať zabezpečovanie zodpovedajúcej vý živy  a správneho zloženia vý živy detí a
mládeže s cieľom zlepšenia súčasného štandardu v zmysle zásad racionálnej vý živy, ktorý
zaznamenal v poslednom období negatívny trend - v zmysle uznesenia vlády SR č. 837/2002
zo dň a 7.8.2002 k návrhu Národného akčného plánu pre deti.
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4.2. Podporovať rozvoj školského stravovania tak, aby vyhovovalo zásadám zdravej vý živy.

4.3. Podporovať konzumáciu mlieka a mliečnych vý robkov v rámci školského stravovania.

4.4. Podporovať pitný  režim s preferovaním zdravotne vyhovujúcich nápojov.

4.5. Podporovať napĺň ania bodov vládneho Programu boja proti drogám a drogovým
závislostiam.

4.6.Vykonávať realizáciu celoslovenský ch a celoeurópskych epidemiologický ch prieskumov
zameraný ch na zistenie situácie ohľadom zneužívania návykový ch látok u žiakov a študentov,
ako aj učiteľov základný ch, stredný ch a vysoký ch škôl s cieľom zmapovania trendov v tejto
oblasti.

5. Oblasť politiky kontroly tabaku a prevencie fajčenia

5.1. Predložiť návrh Národného programu kontroly tabaku.

5.2. Predložiť návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku.

5.3. Sledovať a hodnotiť výkon kontroly zákona o ochrane nefajčiarov na základe oznámení
kontrolný ch inštitúcií.

5.4. Hodnotiť účinnosť súťaže pre fajčiarov Prestaň  a Vyhraj 2006.

5.5. Realizácia súťaže pre fajčiarov Prestaň  a Vyhraj 2008.

5.6. Školenie koordinátorov prevencie v prevencii užívania tabakový ch vý robkov.

5.7. Pripraviť novelu zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

6. Oblasť prenosný ch ochorení

6.1. Plánovať, organizovať a zabezpečiť realizáciu a kontrolu imunizácie u ochorení, ktorým
možno predchádzať očkovaním v súlade s najnovšími odbornými poznatkami a v súlade
s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a krajinami EÚ .

6.2. Vyhodnotenie celoslovenskej zaočkovanosti a plnenia ostatný ch úloh Imunizačného
programu v SR.

7. Oblasť preventívneho pracovného lekárstva

7.1. Zabezpečiť znižovanie miery zdravotný ch rizík zamestnancov z pracovného  prostredia,
pracovný ch podmienok a spôsobu práce (hluk, vibrácie, nebezpečné chemické faktory,
karcinogénne a mutagénne faktory, azbest, biologické faktory,  dlhodobé nadmerné
a jednostranné zaťaženie, psychická pracovná záťaž), najmä zamestnancov, ktorí vykonávajú
rizikové práce.

7.2. Navrhovať a realizovať intervenčné aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia
zamestnancov (Zdravé pracoviská).
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7.3. Zabezpečiť efektívny štátny zdravotný  dozor v oblasti ochrany zdravia pri práci
zameraný  na kontrolu plnenia povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z legislatívnych
úprav harmonizovaný ch s právom Európskych spoločenstiev. Zvý šiť rozsah špecializovaný ch
odborný ch činností zameraný ch na prioritné oblasti ochrany zdravia pri práci.

7.4. Zabezpečiť efektívny odborný  dozor nad výkonom činnosti pracovnej zdravotnej služby
zahŕň ajúcim dohľad nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti
s prácou.

8. Oblasť hygieny životného prostredia

8.1. Realizovať Akčný  plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR III s osobitným
dôrazom na detskú populáciu.

8.2. Posilniť prevenciu expozície hluku v životnom prostredí prostredníctvom mapovania
environmentálneho hluku.

8.3. Realizovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s užívaním pitnej vody
a s využívaním prírodný ch vôd na kúpanie.

8.4. Monitorovať kvalitu pitný ch vôd u spotrebiteľa a kvalitu vôd na kúpanie.

8.5. Zaviesť informačný  systém založený  na indikátoroch životného prostredia a zdravia pre
potreby monitorovania vý voja a stavu environmentálneho zdravia.

9. Oblasť objektivizácie faktorov životný ch podmienok

9.1. Zabezpečovať rozvoj laboratórnych zložiek úradov verejného zdravotníctva na
zabezpečenie úloh štátneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru pri
objektivizácia faktorov životný ch podmienok podľa najnovších poznatkov vedy a vý skumu.

9.2. Zabezpečovať činnosť národný ch referenčný ch centier vo verejnom zdravotníctve
v oblasti objektivizácie faktorov životný ch podmienok.

9.3. Vypracovať analý zu a štúdiu uskutočniteľnosti vytvorenia informačnej siete laboratórií
verejného zdravotníctva, miesta a úlohy laboratórií Ú VZ SR, RÚ VZ a NRC.

10. Oblasť lekárskej mikrobiológie

10.1. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu na udržanie stavu bez
poliomyelitídy v Slovenskej republike (Vestník MZ SR, čiastka 5-6, rok 2003) a úloh SZO
v rámci programu eradikácie poliomyelitídy.

10.2. Zabezpečovať plnenie úloh vplývajúcich z členstva v EISS (European Influenza
Surveillance Scheme), spolupráce s pracoviskami SZO v Londýne a Atlante, GA, ako aj
s pracoviskami na Virologickom ústave SAV.
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10.3. Zabezpečovať sérologickú diagnostiku infekcií vyvolaný ch arbovírusmi a vírusmi
hemoragický ch horúčok (Hantaan, Puumala).

10.4. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z akčného plánu na udržanie stavu eliminácie
osýpok v Slovenskej republike v rokoch 2004-2007 a plnenia úloh vyplývajúcich z členstva
v sieti národný ch referenčný ch laboratórií pre surveillance osýpok a rubeoly SZO pre Európu
(EURO/WHO Measles/Rubeolla Laboratory Network).

10.5. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo začlenenia Slovenskej republiky do
medzinárodnej siete SZO pre surveillance salmonelóz Global Salmonella Surveillance (GSS)
a site ENTER-NET, zriadenej v rámci EÚ .

10.6. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce Slovenskej republiky na
projekte Európskej skupiny pre monitorovanie meningokokov (EMGM).

10.7. Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky v Európskej
komisii pre štandardizáciu (EUCAST).

10.8. Spracovať podklady pre vytvorenie programu.

11. Oblasť informatizácie inštitúcií verejného zdravotníctva

11.1. V rámci informatizácie systému zdravotníctva postupne zabezpečiť dobudovanie IS
Ú VZ na všetký ch úrovniach a vedný ch odboroch verejného zdravotníctva.
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K MOŽ NOSTEM EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ
Ž IVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA OBYVATELSTVO

J. Kotulá n
Ú stav preventivního lé kařství LF MU, Brno, Č eská  republika

vedoucí: prof. MUDr. Z. Brá zdová , DrSc.

U ná s nejsme zatím zvyklí hodnotit dopady ž ivotního prostředí na obyvatelstvo
ekonomicky, omezujeme se na hodnocení zdravotních efektů resp. zdravotních rizik. Tyto
dopady mají ovšem i svoji strá nku ekonomickou, která  je v zahraničí již  několik desítek let
studová na. Výsledky ukazují, ž e vlivy negativních faktorů prostředí tak mohou být vyjá dřeny
komplexněji a ú plněji. Mohou být výhodně využ ity i v praxi ochrany zdraví.

V tomto sdělení se zaměřím zejmé na na ekonomické  hodnocení vlivu komuná lního
hluku. Opatření k ochraně před dopravním hlukem jsou drahá  a proto můž e být v jednotlivých
případech kladena otá zka, zda sociá lní prospěch, který jejich realizací vznikne, je ú měrný
vynalož eným ná kladům. Ekonomické  hodnocení hluku je cenné  i při rozhodová ní o
variantá ch dopravních projektů, o prioritá ch při vynaklá dá ní prostředků, o pož adavcích na
kompenzace aj. Odtud pramení snahy o ekonomické  vyhodnocení důsledků hlukových zá těž í,
resp. ú levy, která  je preventivními opatřeními dosahová na. Jsou hledá ny hodnotové  jednotky
hluku, tj. koeficienty přepočtu ekonomicky vyjá dřených škod na 1 dB, na postiž enou osobu
resp. domá cnost apod., jejichž  pomocí by bylo mož no celkové  škody počítat.

Ekonomické  hodnocení jaké hokoliv zbož í, statků nebo jevů je založ eno na ocenění
jejich hodnoty, dané  na jedné  straně ná klady na jejich produkci a na druhé  straně mírou jejich
už itečností, prospěšností a potřebností. Stanovení ekonomické  hodnoty je poměrně
jednoduché  u předmětů, které  jsou směň ová ny na trhu. Řada významných hodnot ovšem takto
směň ová na není a jejich ocenění je podstatně slož itější. Mezi takové  hodnoty patří ž ivot a
zdraví.

Relativně jednoduché  je hodnocení „ceny nemoci“. Finančně se hodnotí na jedné
straně ná klady na zdravotnickou pé či (diagnostiku, lé čení, rehabilitaci), u chronických nemocí
a vad i na sociá lní pé či, a dá le ušlý zisk resp. ztracená  produktivita. V dalších aspektech se
však hodnotitel dostá vá  na nejistou půdu, neboť by měly být brá ny v ú vahu i hodnoty, jejichž
finanční vyjá dření je problematické . Jsou to tzv. změny už itku (dis-utility), tj. další sociá lní a
ekonomické  ná klady zahrnující jaká koliv omezení pož itků nebo nenaplněných přá ní, ztrá ty
aktivit ve volné m čase, nepohodlí a obtíž e (bolesti nebo utrpení), strach z budoucnosti, obavy
a komplikace ve vztahu k členům rodiny aj. Ná klady bývají v té to skupině mnohem větší než
ve vypočtené  ceně nemoci. U komuná lního hluku nelze ovšem tento typ ekonomické ho
hodnocení použ ít, neboť zdravotní efekty jeho běž ných hladin nejsou ná lež itě kvantifiková ny.

V dopadech ž ivotního prostředí na obyvatelstvo vlivů jsou významné  i četné
mimozdravotní vlivy (na různé  aspekty psychiky aj.), které  v obvyklé  praxi nejsou vůbec
finančně zohledň ová ny, neboť si lidé  jejich ekonomickou hodnotu neuvědomují nebo ji
podceň ují. Je to problé m hodnocení tzv. externích nákladů  (externalit). Podle obecné  definice
(8) externí ná klady vznikají, jestliž e sociá lní nebo ekonomické  aktivity jedné  skupiny lidí mají
dopad na jinou skupinu, přičemž  tento dopad není první skupinou brá n v ú vahu a
kompenzová n (podrobněji viz 18). U aktivit spojených s produkcí hluku jsou externalitami

Životné  podmienky a zdravie, 2007
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zejmé na dopady na psychickou pohodu (rušení, rozmrzelost aj.).
Metoda hodnocení externalit se ovšem nepouž ívá  jen při hodnocení hluku, ale

všeobecně, při posuzová ní nejrůznějších vlivů na ž ivotní prostředí (17). Z té to oblasti je
z poslední doby mj. zná má  rozsá hlá  studie organizovaná  Evropskou komisí (9). Projekt
„ExternE“ (External costs of Energy) hodnotí externí ná klady spjaté  s různými formami
výroby a spotřeby energie (uhlí, zemní plyn, biomasa, nukleá rní energie, větrná  energie). Hluk
zde ovšem tvoří jen malý podíl mezi sledovanými faktory (znečišťová ní ovzduší, okyselová ní
půdy aj.).

Při ekonomické m vyhodnocová ní vlivů hluku na obyvatelstvo je v zahraničí hlavní
pozornost věnová na vlivům nepřímým a mimozdravotním. Komunitní hluk má  řadu ú činků,
které  sice nesouvisí přímo se zdravím, ale zprostředkovaně je v různé  míře také  ovlivň ují.
Lidé  mohou pociťovat řadu negativních emocí, uvá dějí zlost, zklamá ní, nedostatečnou
satisfakci, odtaž itost od ostatních, bezmocnost, depresi, rozptylová ní, nepokoj nebo
vyčerpanost. Objektivně můž e být zjištěn pokles výkonnosti, změny sociá lního chová ní,
zná mý je maskovací efekt ztěž ující dorozumívá ní (1). V noci je zdravotně velmi významným
efektem rušení spá nku (12).

K nejběž nějším mimozdravotím a nejvíce studovaným ú činkům komunitního hluku na
člověka patří rozmrzelost (anglicky annoyance). Je to „jakýkoliv pocit zlosti, nelibosti,
nepohodlí a podrá ž dění, který se dostavuje když  hluk proniká  do myšlení a ná lad a interferuje
s aktivitou“ (15). Podle TBO (19) je rozmrzelost definová na jako „pocit zlosti, nelibosti,
nepohodlí, nespokojenosti nebo dotčenosti, jestliž e hluk interferuje s něčími myšlenkami,
pocity nebo aktuá lními aktivitami“. Negativně postihuje kvalitu ž ivota.

Rozmrzelost z hluku je ve městech mnohem více rozšířena než  jiné  efekty hluku.
Podle ú dajů WHO činí prá h referované  mírné  rozmrzelosti LAeq 50 dB(A), silné  rozmrzelosti
LAeq 55 dB(A).

Zá kladem pro kvantitativní hodnocení mimozdravotních ú činků ž ivotního prostředí a
externalit jsou individuální preference. Tyto preference se uplatň ují na trhu (skutečné m nebo
fiktivním) a jsou vyjá dřeny individuá lní ochotou platit (willingness-to-pay, WTP). Metody
WTP jsou vyvíjeny již  po řadu desetiletí (přehled viz 11). Patří k nim

a) metody odhalované  (revealed) preference, kde se dedukuje trž ní ocenění pomocí
cen, které  jsou nepřímo spojeny s danou hodnotou (např. ceny nemovitostí),

b) metody zjišťová ní udá vané  preference (Stated Preference, SP) resp. podmíněné ho
hodnocení (contingent valuation), při nichž  se konstruuje fiktivní trh, kde individuá lní
preference mohou být vyjá dřeny formou ochoty platit.

Toté ž  doporučuje Evropská  komise (9).
Metoda hedonické ho oceň ování nemovitostí (Hedonic Price, HP) je založ ena na

postupu odhalované  preference. I když  neexistuje přímý trh s hlukem, různé  hlukové  hladiny
mají vliv na ceny jiných odvětví trhu, zvlá ště na ceny bydlení. Poněvadž  lidé  jsou ochotni
platit za klidné , nehlučné  prostředí, obchodují v peněž ních jednotká ch za hluk nepřímo,
prostřednictvím trhu s byty a obytnými domy (ná jemné  a prodej). Odhalená  diference
v takových transakcích mezi cenami v hlučné m a klidné m místě můž e být už ita ke zjištění
ekonomické  hodnoty dopadů hluku. Tato metoda byla často použ ita např. při vyhodnocová ní
letecké ho hluku (15).

V rozdílu cen domů nebo bytů po ostatních strá nká ch shodných, ale lišících se hlukem
v okolí, je kvantitativně vyjá dřena zakoušená  nebo očeká vaná  míra obtěž ová ní obyvatel
hlukem v rá mci jejich celkových postojů ke kvalitě bydlení. Zjištěný cenový rozdíl zde
přibliž ně odrá ž í očeká vanou resp. zaž itou míru nelibosti a nepříjemných prož itků v souvislosti
s hlukovou zá těž í. Výsledek je vyjadřová n indexem citlivosti pro znehodnocení (Noise
Depreciation Sensitivity Index, NDSI), který udá vá  průměrnou procentní změnu ceny
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nemovitostí na 1 decibel (2, 5, 6, 16). Např. Bateman a spol. (3) v komplexní studii vypočetli,
ž e kaž dý další decibel uličního dopravního hluku zvýší ve Skotsku cenu bytových nemovitostí
o 0,20 % (s 5%ní mezí spolehlivosti).

Nevýhodou té to metody je, ž e domy se neliší jen hlučností okolí, ale i mnoha dalšími
aspekty. Dokonce i v ideá lní situaci ú plně stejných budov se mohou rušivě uplatnit
další faktory, jako je vzdá lenost od veřejné  dopravy, počty parkujících aut v okolí aj. Ve
studiích tohoto typu musí proto být vyloučeny všechny ostatní faktory, které  by mohly cenu
nemovitosti ovlivnit, a použ ity ná ročné  statistické  postupy k vyloučení jejich ú činku. Trh
nemovitostí musí probíhat normá lně bez rušivých mimoekonomických vlivů.

Druhým přístupem je metoda podmíně né ho hodnocení (Contingent Valuation, CV).
Byla vyvinuta již  v padesá tých letech minulé ho století, v poslední době byla významně
zdokonalena (20). Je rozsá hle použ ívá na, zejmé na v USA. Je to jediná  metoda, která  dovoluje
měřit celkovou ekonomickou hodnotu, včetně hodnot neuž itných. Snaž í se napodobovat
normá lní trh, kde čá stka, kterou lidé  platí za určité  zbož í, odhaluje ekonomickou hodnotu,
kterou lidé  tomuto zbož í přisuzují v rá mci omezení dané ho jejich rozpočtem.

Kontingenční přístup tedy vytvá ří pomyslný trh. Lidé  jsou v anketním šetření vyzvá ni,
aby uvedli, kolik by byli ochotni zaplatit za to, ž e jejich hluková  expozice bude sníž ena o
určitou míru. Zjišťuje se ochota platit (WTP) za zlepšení nebo ochota přijímat finanční
kompenzaci za akceptaci zhoršení při definované  změně hlukových zá těž í. Stejné  metody jsou
použ ívá ny i pro hodnocení ekonomických dopadů znečištěné ho ovzduší (z poslední doby viz
např. (14) nebo Clean Air for Europe Programme, CAFE (7). Respondenti tak v peněž ních
čá stká ch odhadují, jakou cenu pro ně má  pohoda, využ ití volné ho času dle vlastních přá ní
apod., resp. co by byli ochotni platit za sníž ení rizik, za to, ž e by nepříjemných pocitů
nepohody, rozmrzelosti apod. byli ušetřeni. Tento postup má  řadu výhod: přímé  získá vá ní
hledané  informace, mož nost výběru zvolených cílových skupin, dosaž itelná  reprezentativnost
souborů. Metoda se zdá  jednoduchá , ale hypotetická  situace, kde nedochá zí ke skutečné mu
placení, vná ší do hodnocení řadu nejistot a rizika nespolehlivých výsledků. Vyplývají
z mož ností respondentů své  odpovědi zá měrně zkreslovat, z různé  míry jejich ochoty
odpovědně spolupracovat, z nesná zí s výstiž ným a jednoznačně pochopitelným popisem
posuzované  hypotetické  situace, s neschopností vž ít se do ní aj. Vzniká  tak nejistota pokud jde
o spolehlivost výpovědí respondentů. K její minimalizaci byly postupně vyvinuty fundované
psychologické  přístupy. Má  se dosá hnout toho, aby respondent přijal otá zky WTP jako
prostředek realistické ho a spravedlivé ho placení.

Poněkud odlišným přístupem jsou výběrové  experimenty (choice experiments, CE),
kde jsou respondenti ž á dá ni, aby vybírali z řady různých charakteristik, které  pak seřazují a
oceň ují

Jiný přístup, kde respondent udá vá  cenu za to, ž e nebude exponová n zkoumané mu
hlukové mu vlivu (avoidance cost, AC), není považ ová n za dost spolehlivý, má lokdy odrá ž í
přibliž nou hodnotu změny komfortu.

Zevrubný přehled studií zaměřených na hodnocení ekonomické  hodnoty efektů hluku
podá vá  Navrud (13). Byly zaměřeny zejmé na na CBA (cost-benefit analysis) ochranných
protihlukových opatření a některé  i na kompenzační poplatky majitelům pozemků za ztrá tu
komfortu vlivem dopravního hluku, za vizuá lní obtěž ová ní a jiné  dopady dopravy na nových
nebo rozšiřovaných silnicích, a také  k výpočtu daní za rušení hlukem, např. pro letecký
provoz.

Přes své  četné  zdroje mož né ho chybné ho hodnocení můž e metoda WTP poskytovat
cenné  výsledky. Dle Evropské  komise (9) je nejuž itečnějším vyjá dřením hodnoty vlivu hluku
ú daj v přepočtu na decibel, domá cnost a rok.

Přehled peně žních hodnot už itých pro hluk v evropských zemích ukazuje značné
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rozdíly v metodické m přístupu a použ itých jednotká ch mezi zeměmi a dokonce i mezi
různými sektory a institucemi v té ž e zemi. Evropská  komise doporučuje zatím už ívat jako
hodnotu vnímané ho prospěchu z redukce hluku 25 Euro na domá cnost/dB/rok. Podle dalších
studií bude toto doporučení v budoucnu upravová no.

Diskutovanou otá zkou je u valuačních studií také  přenos jejich výsledků , tj. použ ití
výsledných peněž ních koeficientů z jiných míst, z ná rodních průměrů nebo zejmé na ze
zahraničí. Tento přenos je vž dy problematickou zá lež itostí. Jednotlivá  místa a země se mohou
v podmínká ch bydlení a postojích obyvatel značně lišit. Lidé  v místě už ití koeficientů jsou
odlišní od lidí, na nichž  byla studie provedena. Mohou se lišit průměrnou citlivostí k hluku,
finančním příjmem, vzdělá ním, ná bož enstvím, etnickými vlastnostmi nebo jinými sociá lně
ekonomickými charakteristikami, které  ovlivň ují jejich pož adavky na míru klidu v obytné m
prostředí

Z výše uvedených důvodů lze zřejmě předpoklá dat niž ší hodnoty dopadů hlučnosti
v nových členských zemích EU oproti EU 15, neboť jejich obyvatelé  mají niž ší průměrné
finanční příjmy.

Vyhovujícím řešením je proto prová dět v jednotlivých stá tech vlastní studie, které  plně
vychá zejí z místních sociá lně ekonomických, kulturních a trž ních podmínek.

Předmětem výzkumu je i hlukový práh ekonomických účinků , tj. nejniž ší hluková  hladina,
která  má  být brá na při ekonomických valuacích ú činku hluku v ú vahu a pod níž  jsou hlukové
ú činky považ ová ny za neškodné . Ze studií expozice-odpověď vyplývá , ž e rozmrzelost z hluku
zcela mizí až  při hladiná ch v místnosti 37 – 40 dB. Uvedený prá h venkovního hluku by tedy
měl být pod dříve doporučovanými 55 dB. Jako prozatímní prá h pro ekonomické  hodnocení je
proto doporučová na ekvivalentní hladina Lden 50 dB.

Zá věr
Metody komplexního ekonomické ho hodnocení ú činku hluku a dalších nepříznivých

faktorů ž ivotního prostředí mohou významně přispět teorii a zejmé na praxi ochrany
obyvatelstva před nepříznivými vlivy ž ivotního prostředí. Bylo by proto ž á doucí je více
uplatň ovat i v našich zemích.
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HLAVNÉ  KUMULATÍVNE ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉ MY

I. Rovný , D. Mihinová, E. Mihalská
Katedra environmentálneho zdravia, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka

univerzita, Bratislava
vedú ci: doc. MUDr. I. Rovný , PhD., MPH

Klimatické zmeny    
- Cieľom je udrž ať  kvalitu ovzdušia  v miestach, kde je dobrá, a v ostatný ch prípadoch ju

zlepšiť .
- § 5 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia  a ktorý m sa dopĺňa zákon

č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisť ovanie ovzdušia v znení  neskorších predpisov
(zákon o ovzduší )

- Príčiny a dôsledky klimatický ch zmien
Prirodzený  skleníkový  efekt atmosféry udrž uje teplotu vzduchu v prízemnej vrstve

vyššiu o 33°C, ako by bola bez pôsobenia tohto efektu. Narastajú ce koncentrácie
skleníkový ch plynov (CO2, CH4, freóny a iné) v atmosfére zosilňujú  skleníkový  efekt, čo
následne vyvoláva zmenu klímy.
    Na Slovensku bol za posledný ch 100 rokov zaznamenaný  vzostupný  trend priemernej
ročnej teploty vzduchu o 1,1°C a pokles ročný ch ú hrnov atmosférický ch zráž ok o 5,6% v
priemere (na juhu SR bol pokles aj viac ako 10%, na severe a severový chode ojedinele je rast
do 3% za celé storočie). Zaznamenaný  bol vý razný  pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (do
5%) a pokles snehovej pokrý vky takmer na celom Slovensku.

Acidifikácia
- Limitnou hodnotou znečistenia ovzdušia sa rozumie ú roveň znečistenia ovzdušia určená

s cieľom zabrániť , predchádzať  alebo zní ž iť  škodlivé ú činky na ľudské zdravie alebo
ž ivotné prostredie, ktorá sa má dosiahnuť  v danom čase a od toho času nemá byť  už
prekročená.

- § 2 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorý m sa dopĺňa zákon č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisť ovanie ovzdušia v znení  neskorších predpisov
(zákon o ovzduší )

- Acidifikácia je proces, pri ktorom sa zvyšuje kyslosť  abiotický ch zlož iek ž ivotného
prostredia. Znečisť ujú ce látky, predovšetký m oxidy sí ry a dusíka vypú šť ané do ovzdušia
zo stacionárnych  a mobilný ch zdrojov, sú  v atmosfére transformované na kyselinu
sí rovú  a dusičnú  a spôsobujú  kyslosť  zráž ok. Následne okysľujú  pôdu, vodu, vedú  k
zhoršeniu zdravotného stavu organizmov, poškodzovaniu lesov, ako aj k narušeniu
stavebno-technického stavu budov. Vplyvom kyslý ch zráž ok sa z pôdy vylú hujú  toxické
kovy. Závaž ný m problémom je prekyslenie jazier a následný  ú hyn rý b (najmä lososov a
pstruhov).

Ohrozenie ozónovej vrstvy zeme
- Verejné oznamovacie prostriedky pravidelne bezodplatne informujú  verejnosť  o stave

ozónovej vrstvy Zeme a o hodnotách ultrafialového ž iarenia opadajú ceho na ú zemie SR.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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- § 13 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z., o ochrane ozónovej vrstvy Zeme v znení  zákona č.
408/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.

- Prí tomnosť  ozónu v stratosfére je veľmi dôlež itá pre ž ivot na Zemi tý m, ž e pohlcuje
letálne ultrafialové ž iarenie a tak umož ňuje suchozemský  ž ivot. Látky chlórfluórované,
plnohalogénové uhľovodíky, neplnohalogénové chlórfluórované uhľovodíky, halóny,
tetrachlórmetán, 1,1,1-trichlóretán, metylbromid a ostatné zlú čeniny brómu, fluóru  a
chlóru, ktoré sa použ ívajú  napríklad ako chladivá, nadú vadlá, aerosóly, izolačné plyny,
hasiace prostriedky narú šajú  rovnováhu medzi prirodzený m rozkladom ozónu a jeho
vznikom a tak spôsobujú , ž e jeho ú bytok v stratosfére prevyšuje jeho tvorbu, čím
dochádza k zvý šenému prieniku ž iarenia v pásme vlnový ch dĺž ok 290 až  320 nm (UV-B
ž iarenia), čo má za následok váž ne ohrozenie zdravia človeka (rakovina kož e, zápal
očný ch spojiviek) a negatívny vplyv na ekosystémy (poškodzovanie rastlinný ch pletív).

Prízemný  ozón
- Dlhodobý m cieľom pre ozón je na základe sú časný ch vedecký ch poznatkov dosiahnutie

takej koncentrácie ozónu v ovzduší , pri ktorej sú  priame škodlivé ú činky na zdravie ľudí
alebo ž ivotné prostredie nepravdepodobné; tento cieľ by sa mal dosiahnuť , ak je to
mož né, v dlhodobom horizonte, aby sa poskytla efektívna ochrana zdravia ľudí  a
ž ivotného prostredia.

- § 5 ods. 4 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
- Prízemná koncentrácia ozónu závisí  od viacerý ch faktorov a vo všeobecnosti je

vý sledkom kombinácií , a to príspevku zo stratosféry, voľnej troposféry a polárneho
rezervoáru prekurzorov, príspevku z vlečiek miest a priemyslový ch oblastí  a z lokálnej
produkcie. Vysoké epizodické koncentrácie závisia hlavne od lokálnej emisie
prekurzorov (predovšetký m NOx a NMVOC) a meteorologický ch podmienok (stagnácia
vzduchovej hmoty, slnečné a teplé počasie). Veľmi vysoké koncentrácie prízemného
ozónu  nepriaznivo vyplý vajú   na zdravie ľudí  (dráž dia oči a dý chacie cesty) vedú  k
poškodzovaniu ekosystému (poškodzovanie rastlinný ch pletív).

Eutrofizácia
- Eutrofizáciou je obohacovanie vody ž ivinami, najmä zlú čeninami dusíka a fosforu, ktoré

má za následok zvý šený  rast siníc, rias a vyšších rastlinný ch foriem, čím môž e dôjsť  k
než iaducemu zhoršovaniu ekologickej stability a kvality tejto vody.

- § 2 písm. ac) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení  neskorších predpisov (vodný  zákon)

- Zvý šený  obsah nutrientov a vhodné klimatické podmienky podporujú  najmä v stojatý ch
vodách a pomaly tečú cich vodách nadmerný  rozvoj siníc, rias a makrofytov, čo sa
prejavuje najmä zmenou farby povrchovej body najčastejšie na zelenkastú . Zvý šená
intenzita biologický ch procesov a následný  rozklad odumretej fytomasy sú  spojené so
spotrebou kyslíka, s produkciou látok toxický ch pre vodné organizmy a látok
spôsobujú cich zdravotné problémy u človeka.

- Medzi ukazovatele, ktoré charakterizujú  eutrofizáciu povrchový ch vôd patria N-NH4, N-
NO3, N-NO2, Norg, Ncelk, Pcelk, pričom v povrchový ch vodách SR má prioritné
postavenie fosfor ako limitujú ci prvok. Zdrojom antropogénnych emisií  uvedený ch látok
je poľnohospodárska činnosť  (nadmerná aplikácia NPK hnojív do pôdy, vypú šť anie
odpadový ch látok z chovu zvierat), vypú šť anie splaškový ch a niektorý ch priemyselný ch
odpadový ch vôd.
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Medzinárodné záväzky v oblasti klimatický ch zmien
Na konferencii OSN o ž ivotnom prostredí  a rozvoji (Rio de Janeiro, 1992) bol prijatý

Rámcový  dohovor o zmene klímy – základný  medzinárodný  právny nástroj na ochranu
globálnej klímy. Dohovor v SR vstú pil do platnosti 23. novembra 1994. Slovensko
akceptovalo všetky záväzky Dohovoru, vrátane zní ž enia emisií  skleníkový ch plynov do roku
2000 na ú roveň roku 1990.

Medzinárodné záväzky v oblasti acidifikácii ovzdušia
SR je stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o diaľkovom

znečisť ovaní  ovzdušia predchádzajú com hranicami štátov (pre ČSFR nadobudol platnosť  v
marci 1984, SR je sukcesorom od mája 1993). K tomuto dohovoru boli postupne prijímané
vykonávacie protokoly, ktorý mi boli okrem iného určené stranám dohovoru záväzky na
redukciu jednotlivý ch antropogénnych emisií  znečisť ujú cich látok, ktoré sa podieľajú  na
globálnych environmentálnych problémoch.

Medzinárodné záväzky v oblasti ochrany ozónovej vrstvy
 Vzhľadom na závaž nosť  problému globálneho rozmeru prijalo medzinárodné
spoločenstvo na pôde OSN niekoľko krokov na elimináciu deštrukcie ozónovej vrstvy. Ako
prvé medzinárodné fórum kde sa po prvý  krát spomenul problém ohrozenia ozónovej vrstvy
sa konalo vo Viedni v r. 1985, kde sa prijal Viedenský  dohovor o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme. Na neho ú zko nadväzovalo v roku 1887 prijatie prvého vykonávacieho protokolu
dohovoru Montrealsky protokol o látkach, ktoré porušujú  ozónovú  vrstvu. Od toho roku
zasadali strany Montrealského protokolu päť krát: v Londý ne (1990), v Kodani (1992), vo
Viedni (1995), V Montreale (1997) a v Pekingu (1999), aby limitovali, alebo ak to bolo
potrebné, ú plne vylú čili produkciu a spotrebu látok poškodzujú cich ozónovú  vrstvu.

Záver
- Problematika ž ivotného prostredia sa kaž dého z nás bytostne dotý ka. Podmieňuje ž ivot

na Zemi v akékoľvek forme a ovplyvňuje jeho kvalitu.
- Nahromadenie problémov v ž ivotnom prostredí  v posledný ch desať ročiach vedie ľudstvo

k uvedomeniu si potreby ich riešenia. Ukázalo sa, ž e opatrenia robené parciálne v
jednotlivý ch krajinách sú  málo ú činné a je potrebné pristupovať  k tvorbe ochrane
ž ivotného prostredia v  celosvetovom  meradle.

- Slovenská republika svojím prístupom k starostlivosti  o ochranu ž ivotného prostredia sa
radí  k tý m krajinám, ktoré sa podieľajú  alebo smerujú  k vytvoreniu   environmentálnej
bezpečnosti nielen v Európe, ale aj vo svete.

- Slovensko deklaruje svoj záujem plniť  si všetky záväzky vyplý vajú ce z medzinárodného
environmentálneho práva so snahou  o  riešenie environmentálnych problémov  v sú lade
s postupmi v rámci Organizácie spojený ch národov  a Európskej ú nie.



26

NÁ RODNÁ  STRATÉGIA OCHRANY BIODIVERZITY NA SLOVENSKU

E. Mihalská , I. Rovný
Katedra environmentá lneho zdravia, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská

zdravotnícka univerzita, Bratislava
vedú ci: doc. MUDr. I. Rovný, PhD., MPH

Biologická  diverzita znamená  variabilitu všetkých ž ijú cich organizmov, vrá tane
suchozemských, morských a iných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých
sú  sú časťou; to zahŕňa diverzitu v rá mci druhu, medzi druhmi a diverzitu ekosystémov.

Č lá nok 2 Dohovoru o biologickej diverzie definuje biologickú  diverzitu ako
biologickú  rôznorodosť a chá pe ju ako pestrosť a bohatstvo všetkých druhov organizmov,
ž ivočíchov a rastlín a rozmanitosť ich prirodzených a umelých stanovíšť.

Ná rodnú  stratégiu ochrany biodiverzity na Slovensku schvá lila vlá da SR 1. aprí la 1997
a NR SR 2. jú la 1997. Na ňu nadväzuje Prvý akčný plá n na roky 1998 – 2010, schvá lený
uznesením vlá dy SR  zo 4. augusta 1998 č. 515.

Hlavné princípy:
- biodiverzita sa musí  chrá niť v celej ší rke, prednostne „in  situ“,
- umelo vyvolaný ú bytok biodiverzity musí  byť kompenzovaný v najvyššej mož nej miere,
- diverzita krajiny musí  byť zachovaná , aby sa zachovala variabilita foriem ž ivota na

všetkých ú rovniach,
- prí rodné zdroje musia byť vž dy využ ívané trvalo udrž ateľným spôsobom,
- kaž dý musí  byť zodpovedný za ochranu a trvalo udrž ateľné už ívanie biodiverzity.

SR pristú pila k Dohovoru o biologickej diverzite s platnosťou od  23. novembra 1994,
uznesením vlá dy SR č. 272 z roku 1993.

Strategické ciele:
- identifiká cia stavu zlož iek biologickej diverzity,
- kontrola procesov negatívne ovplyvňujú cich biologickú  diverzitu,
- posilnenie ochrany biodiverzity „in situ“,
- posilnenie ochrany genetickej diverzity,
- posilnenie ná rodných kapací t pre ochranu „ex – situ“,
- vybudovanie komplexného monitorovacieho systému pre sledovanie zmien v biodiverzite

na všetkých ú rovniach,
- zabezpečenie ekologicky trvalo udrž ateľného lesného hospodá rstva,
- postupná  ná hrada nevhodných hospodá rskych postupov ekologickými,
- podpora ochrany biodiverzity zavedením trvalo udrž ateľných praktík v poľovníctve

a rybá rstve,
- zabezpečenie, aby sa pri love zveri a zbere lesných plodov zohľadňovalo zachovanie

dlhodobej ž ivotaschopnosti jednotlivých druhov a populá cií ,
- podpora koncepcie ekologicky vhodného a trvalo udrž ateľného  turistického podnikania,
- zvýšenie bezpečnosti v biotechnológiá ch,
- zmena politiky smerom k prepojeniu ú silia o zachovanie biodiverzity s využ ívaním

prí rodných zdrojov,
- príprava vhodných legislatívnych ná strojov na podporu implementá cie dohovoru,
- podpora spoluprá ce medzi všetkými zainteresovanými subjektmi,

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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- vyvinú ť široko aplikovateľný systém stimulujú cich opatrení  na ochranu biodiverzity,
- zabezpečiť, aby  sa pri ú zemnom plá novaní  využ itia krajiny brali do ú vahy aj princípy

zachovania biodiverzity,
- podpora výskumu orientovaného na ochranu biodiverzity,
- podpora vytvá rania ľudských aj inštitucioná lnych kapací t na ochranu biodiverzity,
- podpora všetkých foriem výchovy a rastu uvedomenia si dôlež itosti zachovania

biodiverzity,
- posilňovanie uplatňovania princípov ochrany biodiverzity,
- na ná rodnej ú rovni posilniť finančné mechanizmy na ochranu biodiverzity,
- ustanovenie celoštá tneho mechanizmu vzťahujú ceho sa na biodiverzitu,
- spoluprá ca pri implementá cii dohovoru na regioná lnej i medziná rodnej ú rovni.

Faktory ovplyvňujú ce biologickú  diverzitu:
- nadmorská  výška, členitosť a typy reliéfu,
- geologické podmienky, charakterizované striedaním vá pencov a dolomitov s granitmi,

sopečnými horninami, flyšom a kvartérnymi sedimentmi,
- dostupnosť vody, ako podmienky pre ž ivot, ktorá  ovplyvňuje ekosystémy vo všetkých

zónach a na kaž dom geologickom podlož í ,
- klíma a jej zmeny, dĺž ka slnečného svitu a globá lneho ž iarenia,
- typ, druh, kvalita a chemické zlož enie pôdy,
- človek a jeho zasahovanie do ž ivotného prostredia organizmov.

Realizá cia ochrany biologickej diverzity v SR
- SR pristú pila k Dohovoru o biologickej diverzite (Rio de Janeiro, 1992) od 19. má ja 1993

s platnosťou  od  23. novembra 1994.
- Ná rodnú  stratégiu ochrany biodiverzity na Slovensku schvá lila vlá da SR 1. aprí la 1997

a NR SR 2. jú la 1997. Na ňu nadväzuje Prvý akčný plá n na roky 1998 – 2010, schvá lený
uznesením vlá dy SR zo 4. augusta 1998 č. 515.

- Ná rodný sekretariá t Dohovoru o biologickej diverzite pri MŽP SR od septembra 1994.
- Slovenská  komisia Dohovoru o biologickej diverzite, poradný orgá n MŽP SR od 24.

novembra 1995.
- Zasadnutie 4. Konferencie zmluvných strá n o biologickej diverzite v Bratislave.

Ochrana biologickej diverzity sa chá pe ako spôsob a schopnosť využ ívania biosféry
tak, aby trvalo poskytovala čo najvyšší  ú ž itok sú časnej generá cii a aby sa jej potenciá l udrž al
pre budú ce generá cie. Len tak je ochrana biodiverzity pozitívna, zahŕňajú c vlastnú  ochranu,
starostlivosť, trvalo udrž ateľné využ ívanie, obnovu a zlepšovanie prí rodného prostredia.

Ohrozenie biologickej diverzity
V dôsledku nesystémového rozvoja, zameraného na extenzívne využ ívanie prí rodných

zdrojov, v sú časnosti mnohé rastlinné a ž ivočíšne druhy vyhynuli, niektoré sa stali vzá cnymi,
iné sú  ohrozené. Z celkového počtu 3124 vyšších rastlín je 1135 v Č ervenom zozname
papradí  a kvitnú cich rastlín Slovenska.

Podobne sa zniž uje aj diverzita ž ivočíšnych druhov. Z celkového počtu 555 voľne
ž ijú cich stavovcov 244 je ohrozených. Patrí  medzi ne 35 druhov rýb a mihú ľ, 20 druhov
obojž ivelníkov, 20 druhov plazov, 114 druhov vtá kov a 55 druhov cicavcov. To znamená , ž e
je ohrozených 40% druhov rýb, všetky druhy obojž ivelníkov a plazov, 32% druhov vtá kov a
65% druhov cicavcov.

Veľký význam má  aj diverzita mikroorganizmov, ktorá  je dôlež itým zdrojom pre
biotechnologické procesy a produkty. V sú časnosti je registrovaných približ ne 4760 druhov
baktérií , ich celkový počet sa však odhaduje až  na 40 000. Z doposiaľ odhadovaného počtu
ví rusov 130 000 bolo na Slovensku zistených približ ne 5000 druhov.
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Druhová  diverzita
Geografická  poloha Slovenska podmieňuje bohatstvo diverzity flóry a fauny.

Opísaných je 11 200 rastlinných druhov 28 800 ž ivočíšnych druhov, 1 000 prvokov,
viac ako 40 000 hú b a bezobratlovcov.  Ná sledkom extenzívneho využ ívania prí rody mnohé
rastlinné a ž ivočíšne druhy vyhynuli, ďalej sa ich počet zniž uje.

Ochrana biodiverzity „in – situ“ – ochrana na ú zemí  prí rodného výskytu:
- Krá ľovský patent z r. 1682-1715 – ochrana liečivých prameňov
- Tereziá nsky lesný poriadok z r. 1769
- Prvé ú zemia, ktoré majú  štatú t rezervá cie (19-20.stor.)
- Najstaršia rezervá cia – Ponická  Huta z r. 1895
- Prvé chrá nené ú zemia – Tatranský ná rodný park 1952
- Zá kon SNR č. 11/1948
- Zá kon SNR č. 1/1955 Zb. o ochrane štá tnej prí rody
- Zá kon NR SR  č. 287/1994 Z. z. o ochrane prí rody a krajiny  zaviedol celoplošnú  ochranu

prí rody a krajiny, vymedzenie celého ú zemia do 5-tich strá n, ochrany a využ ívania
Ochrana biodiverzity „ex - situ“ – mimo ú zemia prí rodného výskytu:

- zoologické zá hrady
- botanické zá hrady
- arboretá
- klá štorné zá hrady (14 st. Č ervený klá štor)
- botanické zá hrady 942
- PFUK v Bratislave 1950
- PFF P.J. Šafá rika v Košiciach a SPS v Nitre
- zoologické zá hrady sú  4 (Bojnice, Bratislava, Košice a Spišská  Nová  Ves)
- pestovateľské stanice (chovná  stanica pre Eur. bizóna)
- šľachtiteľské stanice

Zá ver
       Napriek tomu, ž e Slovensko je malá  krajina, svojimi aktivitami v oblasti ochrany
dedičstva prí rody biodiverzity môž e konkurovať nielen vyspelým štá tom Európy, ale aj sveta.
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OZÓ N – CHLAMÝ DIE – BENZEN: HLEDÁNÍ SPOLEČ NÉ HO

O. Klein
Ú stav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK Praha, Č eská republika

přednosta: prof. MUDr. V. Bencko, DrSc.

Ú vod
Když listujeme nebo hledáme v uč ebnicích toxikologie popisy úč inků jednotlivých

chemických látek, nacházíme údaje typu poškozuje epitel té č i oné tkáně , histopatologické
změ ny buň ky, nekrózu a podobně . Objevy molekulární biologie, genetického inženýrství
přinášejí v posledních letech překvapivé poznatky o cestách právě  této koneč né fáze toxického
poškozování buň ky a orgánů ně kterými chemickými noxami: Tuto skuteč nost si dovolujeme
demonstrovat na toxickém působení tři relativně  odlišných faktorů, které jsou ale
významnými polutanty našeho života, ale cestu poškozování našeho organismu mají
prokazatelně  společ nou:
- ozón - který dle EPA patří mezi „priority polutant“ ovzduší;
- chlamydie trachomatis - tichá záludná, témě ř bezpříznaková zřejmě  nejrozšířeně jší

pohlavní choroba (1);
- benzen - další závažný polutant ovzduší, karcinogen.

Materiál a metody
Motivací pro toto sdě lení bylo mj. naše mnohaletá experimentální práce na zvířatech

s endotoxinem, inspirace vynikajících přednášek prof. MUDr. Beneše z  Bratislavy na
farmakologických kongresech, práce Štípka o antioxidantech a naše podrobné studie o
polutantech ovzduší.

Výsledky

Ozón
Dle EPA patří mezi priority polutant, vysoce reaktivní látka, která při styku s povrchem

epitelu plicní tkáně  společ ně  s dvojnými vazbami mastných kyselin jeho povrchu vytváří
oxidač ní produkty, které představují signál pro výron radikálů (NO.), které plicní tkáň  akutně
nebo chronicky poškozují. Z řady sdě lení vyjímáme:

V roce 2001 uvedl Laskin se svými spolupracovníky z  Rudger University v Piscatway
v č asopise Advences on Experimental-Medicine and Biology rozsáhlou práci se závě rem, že
ozónem vyvolané poškození plic je vyvoláno reaktivními dusíkatými meziprodukty: u
transgenních myší, u kterých byl makrofág zbaven možnosti syntézy radikálu oxidu
dusnatého, k poškození plic nedošlo. Obecné parametry pokusu: intoxikace 0.8 ppm 03 dobu
3 hodin, hodnocení po 24 - 48 h, poškození plicního epitelu II stupně , hyperplasie etc. (2).
Toxikologické vlastnosti ozónu jsou popsány v uvedené  literatuře (3, 4, 5, 6).

Chlamydia trachomatis
Závažnost této zřejmě  nejrozšířeně jší pohlavní nákazy je obecně  podceň ována. Proto z

řady odborných sdě lení uvádíme např. práci J.S. Smitha z  Mezinárodní agentury pro výzkum
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rakoviny IARC, který se svými spolupracovníky v roce 2004  odpublikoval v č asopise
International Journal of Cancer multicentrickou studii se závě rem, že riziko
dlaždicobuně č ného invazivního karcinomu č ípku (ICC) je zvýšeno (OR, 1,8) u žen se
seropozitivitou protilátek pro chlamydii trachomatis, zejména u žen nad 55 let a to bez ohledu
na pozitivu HPV (7). Na cestu poškozování organismu tímto intracelulárním parazitem
poukázal Huang se spolupracovníky  z Univerzity Auburn USA v roce 2002 publikovaným
sdě lením, které nejlépe charakterizuje cestu poškození organismu při onemocně ní chlamydií
trachomatis. Množství "released" (elicitovaného, vystřeleného) množství radikálu NO. je
úmě rné patogennímu poškození organismu při onemocně ní touto intracelulární bakterii (8, 9).

Benzen
Benzen je karcinogen, vyvolávající útlum kostní dřeně , aplastickou anémií a leukémií

(10). První případ aplastické anemie vyvolané benzenem byl popsán v roce 1897. Benzen je
zařazen tak mezi „Salmonella – negative carcinogenes“ (Salmonella- reverse mutation-
AMES) obdobně  jako kadmium, anilin, chloroform, carbontetrachlor. Benzen taktéž patří
mezi „priority pollutans“. V první polovině  devadesátých let pracovníci zejména amerických
laboratoří v Pitscataway v Pittsburku předložili prioritní poznatky, že hlavní cytotoxický
úč inek benzenu je nutno přič ítat působení molekul volných radikálů, zejména NO. oxidu
dusnatému, superoxidům - skupinám molekul reaktivního kyslíku (ROS), jejichž zvýšené
tvorby vyvolávají ně které vysoce bioaktivní metabolity benzenu (11, 12). A to konkrétně :
- benzenoxid (BO)
- 1,2-benzochinon (1,2-BQ)
- 1,4-benzochinon (1,4-BQ)

Uvedené metabolity benzenu představují onen signál, který spouští (nad)produkci
radikálu NO., jako jednoznač ně  hlavního viníka nástupu aplastické anemie a leukémie při
expozici benzenu. Tento etiopatogenetický koncept toxicity benzenu jako projevu oxidač ního
stresu je obecně  přijat  řadou autorů předních svě tových laboratoří.

Benzen po vdechnutí (expozici) prochází plícemi, v  organismu je metabolizován
v řádu mnoha desítek hodin, jeho koneč né metabolity v buň kách kostní dřeně   (shora
uvedené) jsou poté odpově dny za genové poškození buně k kostní dřeně . Jednoznač ný průkaz
o patogenetické úloze NO. v genetickém poškození buně k kostní dřeně  při intoxikaci
benzenem byl podán v roce 2002. V tomto roce  předložil Vestergaard z Univerzity
Copenhagen závě r své práce, ve které srovnával úč inek expozice benzenu na vyvolání
genetického poškození DNA strand breaks v buň kách jater a kostní dřeně . Pokus byl proveden
jednak na „normálních“ (wild) laboratorních myších a jednak na knockoutovaných myších,
kterým byl odebrán gen enzymu produkující radikál NO. (tzv. indukovatelná syntetáza oxidu
dusnatého- iNOS). U myší, které byly zbaveny  možnosti syntézy radikálu NO. nedochází při
intoxikaci benzenem ku genetickému poškození buně k kostní dřeně  (13).

Diskuse
Řada nox biologického, fyzikálního nebo chemického charakteru při jejich expozicích

má schopnost poškozovat organismus cestou vyvolávání oxidač ního stresu, který nastává při
porušení rovnováhy mezi vznikem a odstraň ováním reaktivních forem např. kyslíku, obecně
nazvaných volnými radikály (14). Hlavní cílové struktury při tě chto poškozeních oxidač ním
stresem představují pro „volné radikály“
- nenasycené mastné kyseliny v lipidech
- proteiny
- DNA

Výsledkem destrukč ního působení "volných radikálů" na nenasycené mastné kyseliny
v lipidech, ale i lipidů v membránách buně k, na proteiny a genetickou informač ní DNA, a
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další biomolekuly organismu jsou obvykle:
- ztráta jejich funkč nosti, změ ny aktivit enzymů, destrukce;
- získání nových, obvykle pro organismus škodlivých vlastností, např. které spouští další

tvorbu a vyplavování „radikálových skupin", aktivující v různé míře až v podobě  šoku
např. složky imunitního systému atd. K tomuto konceptu pojetí poškozování organismů
cestou syntézy a elicitace vysoce úč inných biologicky aktivních molekul, např. typu
reaktivních forem kyslíku nebo dusíku (ROS, RONS), přispívá nejenom detekce  tě chto
ROS, RONS v exponovaných organismech předními svě tovými laboratořemi, ale také
skuteč nost, že vyně tí genu pro syntézu tě chto biologicky aktivních molekul (např. NO.) u
laboratorních zvířat (např. knockoutované myši) k typickému poškození jejich organismu
nedochází (2, 13).
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VODA –  DETERMINANT ZDRAVIA

T. Miš číková
Regioná lny úrad verejné ho zdravotníctva so sídlom v Prešove, Prešov

riaditeľ ka: MUDr. P. Neupauerová

Ľ udský život je spojený s vodou. Tekutina je pre človeka nevyhnutná , zabezpečuje vš etky
životné  deje a biochemické  reakcie potrebné  na prežitie. Ako nosný a transportný systé m slúži
na prenos živín a odpadových lá tok, funguje ako rozpúš ťadlo, rozná š a teplo, udržuje teplotu,
a tým zabezpečuje chemicky i fyziká lne stá le vnútorné  prostredie bunky a mimobunkové ho
priestoru. Voda tiež prispieva k vzniku a šíreniu niektorých chorôb.

Poskytovať obyvateľ om kvalitnú pitnú vodu predstavuje prvoradú úlohu, ako pre orgány
verejné ho zdravotníctva tak aj pre prevádzkovateľ ov vodá renských systé mov.

Najpoužívanejš ia legislatíva pre zabezpečenie kvalitnej pitnej vody:
- Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľ udskú spotrebu
- Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 23.10.2000, ktorou sa

stanoví rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodohospodá rskej politiky (tzv.
Rámcová  smernica o vode)

- Zákon NRSR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov - § 11

- Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú
na ľ udskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľ udskú spotrebu

- Zákon NRSR č. 364/2004 Z.z. vodný zákon
- Vyhlá ška MŽPSR č. 29/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní

ochranných pásiem vodá renských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických
úpravách v ochranných pásmach vodá renských zdrojov
Uvedené  smernice EÚ  majú za cieľ  zlepš iť zdravie ľ udí pomocou efektívnejš ieho

manažmentu vodné ho hospodá rstva s dôrazom na kvalitu a dostatok pitnej vody. Rámcovú
smernicu o vode možno chápať ako súbor opatrení, v rámci ktorých sa budú uplatňovať
existujúce normy pre jednotlivé  oblasti vodné ho hospodá rstva. Pôvodným impulzom
na vypracovanie Rámcovej smernice bola potreba revidovať viaceré  smernice v oblasti
kvality vody v polovici 90. rokov. Napriek nesporné mu pokroku v danej oblasti nie vš etky
predsavzatia sa vš ak podarilo splniť. Napr. v rámci iniciatívy WHO Zdravie pre vš etkých sa
stanovil cieľ  zabezpečiť do roku 2000 pre každé ho prístup k zdravotne bezchybnej pitnej
vode a odstrániť riziko vodou prenosných ochorení. Toto sa vš ak nepodarilo dosiahnuť ani
v rámci Európy, kde doteraz asi 120 miliónov ľ udí (1/7 obyvateľ stva) nemá  dostupný zdroj
zdravotne nezávadnej pitnej vody (1).

Ďalším z dôležitých dokumentov týkajúcich sa vody je 3. Svetové  fórum o vode v Kjóte
v Japonsku, ktoré  vyvrcholilo Konferenciou ministrov v dňoch 22. – 23. marca 2003 (2). Tu
bola prijatá  deklarácia vš eobecnej politiky: „Voda je rozhodujúcou podstatou udržateľ né ho
rozvoja, ktorá  vytvá ra integritu životné ho prostredia, prispieva k obmedzeniu chudoby
a hladu a je nenahraditeľ ná  pre ľ udské  zdravie a vývoj.“

V dialógu ministrov odzneli tieto najdôležitejš ie té my:
- Je nutné , aby existovalo právo človeka na vodu – voda musí byť dostupná  aj

najchudobnejším;
- Zamedziť korupcii vo vodnom hospodá rstve;
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- Potreba bezpečné ho zásobovania vodou verejnými vodovodmi tak, aby sa nepotrebovala
balená  voda – balená  voda mení vodu na tovar;

- Považovať vodu za sociá lny tovar. Vyzdvihovať otázku vody vyš š ie v politickom sektore;
- Závery Fóra je potrebné  zhrnúť a doporučiť vládam k využitiu pri tvorbe politiky pre

implementáciu. Starostlivosť o vodu by sa mala by sa mala odohrávať na miestnej úrovni
a na úrovni užívateľ ských združení;

- Ministri a nevládne organizácie by sa mali zaručiť za dosiahnutie celkové ho cieľ a OSN
pre rok 2015 a každoročne publikovať správu vyhodnocujúcu dosiahnutý pokrok.

Je preukázané , že životné  prostredie ovplyvňuje zdravie ľ udí viac než ich genetické
danosti či úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti Tá to skutočnosť zaraďuje faktory
životné ho prostredia medzi významne determinanty zdravia, pričom ich význam je o to
závažnejší, že ich jednotlivec nemôže v rozhodujúcej miere ovplyvniť. Preto zabezpečovanie
systematické ho dohľ adu a kontroly š tá tu nad faktormi životné ho prostredia, ako je napr. pitná
voda vo vzťahu k zdraviu a posudzovania únosnosti zdravotných rizík, je základnou úlohou
verejné ho zdravotníctva (3).

V rámci Prešovské ho kraja situáciu v stave zásobovania obyvateľ stva pitnou vodou
z verejných vodovodov možno hodnotiť ako najhorš iu. V roku 2005 bolo z celkové ho počtu
793 151 obyvateľ ov Prešovské ho kraja napojených na verejné  vodovody 616 191 obyvateľ ov,
čo predstavuje 77,6 % z celkové ho počtu obyvateľ ov. Stav percentuá lnej úrovne obyvateľ ov
napojených na verejné  vodovody možno charakterizovať ako dlhodobo stagnujúci. V roku
2005 v rámci Prešovské ho kraja nebol do užívania odovzdaný ani jeden nový vodovod.
Ná rast bol spôsobený len rozšírením jestvujúcich vodovodov (4). Prehľ ad zásobovaných
obyvateľ ov pitnou vodou z verejných vodovodov v Prešovskom kraji – rok 2005 je v tab. 1.

Tab. 1. Prehľ ad zásobovaných obyvateľ ov pitnou vodou z verejných vodovodov v Prešovskom kraji – rok 2005

P. č . O k r e s y Počet
 obyvateľov v okrese

Počet
zásobovaný ch

obyvateľov
 v hodnotenom roku

 % zásobovaný ch
obyvateľov

 z celkového poč tu
obyvateľov okresu

1. Bardejov 76 455 62 904 82,2
2. Humenné 64 620 54 796 84,8
3. Kežmarok 65 129 53 096 81,5
4. Levoča 32 266 27 509 85,2
5. Medzilaborce 12 392 9 060 73,11
6. Poprad 104 320 99 690 95,6
7. Prešov 162 343 122 763 75,6
8. Sabinov 53 270 29 511 55,4
9. Snina 39 204 32 579 83,1

10. Stará  Ľ ubovňa 51 373 38 190 74,33
11. Stropkov 20 910 15 895 76,0
12. Svidník 33 426 25 975 77,7
13. Vranov nad Topľ ou 77 443 44 223 57,1

S P O L U : 793 151 616 191 77,6

Z tabuľ ky vyplýva, že v jednotlivých lokalitách Prešovské ho kraja žije 176 970
obyvateľ ov, t.j. 22,4 % z celkové ho počtu obyvateľ ov kraja, ktorí pijú vodu
z nekontrolovaných zdrojov – z individuá lnych studní. Pozornosť orgánov verejné ho
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zdravotníctva na sledovanie kvality vody v týchto vodných zdrojoch je najčastejš ie
obmedzená  len vo vzťahu k príprave dojčenskej stravy. Prehľ ad vyš etrených vzoriek vôd
v rámci š tá tneho zdravotné ho dozoru v sledovanom území RÚVZ Prešov pre tento účel
poskytuje tab. 2.

Tab. 2. Vyš etrené  vzorky vôd v rámci š tá tneho zdravotné ho dozoru v sledovanom území RÚVZ Prešov
Počet vzoriekRok okres spolu do 15 mg/l nad 15 do 50 mg/l nad 50mg/l

Prešov 129 21 50 582000 Sabinov 25 7 7 11
Prešov 130 29 46 552001 Sabinov 19 7 7 5
Prešov 124 35 58 312002 Sabinov 15 8 2 5
Prešov 68 15 28 252003 Sabinov 10 4 3 3
Prešov 47 11 22 142004 Sabinov 8 1 3 4
Prešov 59 15 29 152005 Sabinov 2 0 0 2

Z uvedené ho prehľ adu je možné  konš tatovať, že počty vyš etrených vzoriek od roku
2003 klesli asi o polovicu. Nie je to vš ak tým, že o túto informáciu nemá  verejnosť záujem,
alebo, že nie je potrebná  z dôvodu napojenia sa na verejný vodovod. Bolo to z ekonomických
dôvodov v zdravotníctve. „Ekonomika“ je aj hlavný dôvod, prečo ľ udia využívajú radš ej
vlastné  vodné  zdroje. Odpojenie od verejných vodovodov a prechodné  zásobovanie
z individuá lnych vodných zdrojov priná š a zvýš enie zdravotné ho rizika nielen užívateľ ov vody
z vlastných zdrojov, ale pri neodbornej manipulácii aj možnosť kontaminácie vody vo
verejných vodovodoch pri takzvanom regulovanom odbere z individuá lneho zdroja
a z verejné ho vodovodu.

Preto znalosť kvality vody v zdroji pre zdravie takto zásobovaných ľ udí by malo byť
nevyhnutnou požiadavkou ich samých ako aj orgánov verejné ho zdravia. V tomto smere je
naš a zdravotno-výchovná  práca má lo rozšírená . Obyvatelia často volia zásobovanie pitnou
vodou z vlastných vodných zdrojov, lebo to považujú za lacné , nechcú cítiť chlór vo vode
a veria v úpravne vody laicky odporúčané  rôznymi dílermi. Programové  vyhlásenie vlády
zadalo nové  úlohy pre orgány verejné ho zdravotníctva, napríklad zaviesť systé m
informovania verejnosti, teda informácie aj o monitoringu pitnej vody. Každoročne sa vo
výročných správach hodnotia výsledky monitorovania kvality pitnej vody dodávanej
spotrebiteľ om z verejných vodovodov, ktorá  sa spracováva v programe Vydra.

Na základe naš ich skúseností možno konš tatovať, že výstupy z tohto programu – čiže
tie, ktoré  by bolo možné  využiť na regioná lnej úrovni sú nedostatočné , pretože neposkytujú
úplný obraz o kvalite vody v jednotlivých obciach. Z databázy nie je možné  vybrať výsledky
rozborov vš etkých vôd odobratých v danej obci. Domnievame sa, že ľ udia, ktorí získavajú
informácie cez webové  stránky, získané  údaje považujú za konečnú odbornú informáciu
a nehľ adajú ďalš ie doplňujúce vysvetlenia. Je nevyhnutné  vedieť, akú informáciu chceme
poskytnúť občanom z monitoringu pitnej vody. Chceme ich informovať o tom, či voda, ktorú
užívajú vyhovuje legislatívnemu predpisu alebo či vyš etrená  vzorka vody môže ohroziť ich
zdravie? Ako je možné  využiť vzorky vody odobraté  v rámci š tá tneho zdravotné ho dozoru,
ktoré  boli zadané  do programu Vydra?

Podľ a ná šho názoru sú výstupy z tohto programu nevyhovujúce na také to použitie,
nedajú verejnosti správnu a pravdivú informáciu. Myslíme si, že naozaj nastal čas vlastniť na
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úrade software, ktorý vie zozbierané  dá ta š tatisticky spracovať nielen na republikovej úrovni,
ale aj na regioná lnej. Č i niet nad ručnú prácu – zoš it, pero, kalkulačka?

Literatú ra:
1. Munka K., Bűchlerová  E., Olejko Š .: Nové  úlohy pri zabezpečovaní kvality pitnej vody Vodohospodá rsky

spravodajca 3/2000
2. Lichý J.: Konferencia ministrov v Kjóte Vodohospodá rsky spravodajca 8-9/2004
3. Programové  vyhlá senie vlády Slovenskej republiky na úseku verejné ho zdravotníctva
4. Výročná  správa odboru hygieny životné ho prostredia Regioná lnych úradov verejné ho zdravotníctva

Prešovské ho kraja za rok 2005.
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SKÚ SENOSTI S Ú PRAVŇOU KONCENTRÁCIE ARZÉ NU NA VODNOM ZDROJI
V OBCI VIŠŇOVÉ

M. Kapasný , O. Loncková
Regionálny úrad verejné ho zdravotníctva Žilina

riaditeľ : MUDr. M. Kapasný , MPH

Ú vod
Arzé n je prvok, ktorý  sa v poslednej dobe dostáva z hľ adiska ochrany zdravia do

popredia. Dôvody na to sú v jeho vý znamný ch zdravotný ch účinkoch, ktoré  delíme do 2
skupín. Ide o akútne účinky (gastrointestinálne potiaže, poruchy činnosti srdca, pri dávke 70-
180 mg smrť) a chronické  účinky, ktoré  môžu byť nekarcinogé nne ale aj mutagé nne a
karcinogé nne (1, 2).

Dôvodom, prečo je arzé nu potrebné  venovať pozornosť je aj skutočnosť, že existujú
práce, ktoré  dokumentujú vyšší vý skyt arzé nu vo vodách prírodné ho geogé nneho pôvodu (3).

Vzhľ adom na prehlbujúce sa vedomosti o nízkych koncentráciách arzé nu, došlo aj v
SR k sprísneniu legislatívy pre As už v roku 1998 v STN 75 7111. Jasne deklarovala pokles
najvyššej medznej hodnoty (hodnota zdravotne vý znamné ho ukazovateľ a kvality pitnej vody,
ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej) z 50 μ g/l na 10 μ g/l As a následne vo
Vyhláške MZ SR č. 29/2002 Z.z., Vyhláške MZ SR č. 151/2004 Z.z. a NV SR č. 354/2006
Z.z., ktorý mi sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľ udskú spotrebu a kontrolu kvality
vody určenej na ľ udskú spotrebu. Táto legislatíva zasiahla nejeden vodný  zdroj na Slovensku.
To viedlo k nutnosti dovybaviť konkré tne orgány prístrojovou technikou, ktorá umožnila
podrobné  zmapovanie vodný ch zdrojov na vý skyt arzé nu.

Cieľ  práce
Cieľ om našej práce je poukázať na možnosti úpravy vody so zvý šený mi hodnotami As

tak, aby bola dosiahnutá zdravotná nezávadnosť vody. Zároveň chceme poukázať na
praktické  skúsenosti s činnosťou úpravne vody založenej na reakcii arzé nu s granulovaný m
hydroxidom železitý m.

Metodika, činnosti a  vý sledky
Po zmapovaní vý skytu arzé nu v pitnej vode metódou AAS v okrese Žilina sa objavili

2 lokality so zvý šený mi koncentráciami arzé nu v pitnej vode. Ako prvá bola lokalita Belá a
neskôr lokalita Višňové . V Belej hygienické  opatrenia spočívali v odstavení závadné ho zdroja
s hodnotou arzé nu viac ako 300 μ g. l-1. Toto opatrenie bolo možné  vzhľ adom na iné  dostupné
a kvalitou vyhovujúce vodné  zdroje. Riešenie náhradnou nezávadnou vodou z iné ho zdroja
často nie je možné . Preto nás život núti pristúpiť aj k náhradné mu riešeniu. To sa udialo
v obci Višňové , ktorá má 2 500 obyvateľ ov. Koncentrácie arzé nu boli dlhodobo buď  na
hranici limitu, alebo mierne nad limitom. Koncentrácie ukazuje tab. 1.

Preto SVS a.s. Žilina požiadala Štátneho okresné ho hygienika v Žiline o rozhodnutie
k úprave As v pitnej vode, ktoré  bolo vydané  v septembri 2003 s nasledujúcimi podmienkami:
- išlo skúšobná prevádzka na overenie technológie,
- bol vypracovaný  odbornou organizáciou  prevádzkový  poriadok úpravne,

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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- bolo zabezpečené  sledovanie hodnôt arzé nu na prameni a na 3 odberový ch miestach
v obci (horný  koniec, základná škola – 240 žiakov, dolný  koniec).

Tab. 1. Priemerné  koncentrácie As v pitnej vode Višňové  vyšetrené  SVS a.s. Žilina - pred úpravou vody
Ukazovateľ : arzén [μ g.l-1]

Dátum
od - do

prameň
Studničky VZ

 Višňové

privádač
 do VDJ
Višňové

obec Višňové
odber ZŠ

obec Višňové
Potraviny

obec Višňové
RD 23, Rosinec

obec Višňové
hydrant ZŠ

11.01.1999-
25.09.2003 9,58 8,87 10,8 9,34 9,46 12,0

Pre danú úpravu bol odporúčaný  systé m GEH (granulovaný  hydroxid železitý ). Je to
nový  materiál, ktorý  bol len nedávno vyvinutý  na Berlínskej univerzite na odbore kontroly
kvality vody. Technológia úpravy pozostáva z adsorpcie kontaminantu na granulovaný
hydroxid železitý  (GEH – sorbent) uložený  v reaktore, ktorý m preteká upravovaná voda.
Tento materiál sa neregeneruje, má svoju životnosť a podľ a  množstva upravovanej vody a
vstupnej koncentrácie arzé nu ho treba vymeniť v určený ch intervaloch. Túto skutočnosť
potvrdila aj Katedra zdravotné ho a environmentálneho inžinierstva STU Bratislava. Na
vodnom zdroji Višňové  sa upravovalo 50 % potreby vody pre obec, čo je cca. 3,4 l.s-1.

Laboratórne rozbory boli vykonávané  v laboratóriách vodohospodárskeho podniku a
paralelne aj v laboratóriu Regionálneho  úradu  verejné ho  zdravotníctva v Žiline.

Praktické  skúsenosti z úpravy arzé nu v pitnej vode v zdroji Višňové  môžeme názorne
ukázať na tab. 2 a obr. 1. V tabuľ ke sú prezentované  hodnoty po úprave vody a graf
prezentuje hodnoty pred a po úprave vody.

Tab. 2. Priemerné  koncentrácie arzé nu v pitnej vode Višňové  vyšetrené  SVS a.s. Žilina - po úprave vody
Ukazovateľ : arzén [μ g.l-1]

Dátum
od - do

prameň
Studničky

VZ
Višňové

privádač
do VDJ
Višňové

obec Višňové
vý stup

kolóna I.

obec Višňové
odber ZŠ

obec Višňové
Potraviny

obec Višňové
RD 23,
Rosinec

obec Višňové
hydrant ZŠ

29.09.2003-
11.05.2005 9,92 7,3 3,32 7,28 7,34 6,94 7,53

Obr. 1. Priemerné  koncentrácie As v sieti pred  a po úprave vody - Višňové
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Obr. 2. Koncentrácie As vo vodnom zdroji Višňové  na prameni a na vý stupe z kolóny

Ú pravňa fungovala od roku 2003, presne tak, ako stanovoval vypracovaný
prevádzkový  poriadok. Po tomto termíne z obr. 2 vidíme, že v mesiaci jún 2006 došlo
k nefunkčnosti úpravy, koncentrácie arzé nu na prameni a vý stupy z kolóny sú takmer totožné .

Preto v 7. mesiaci 2006 bolo nariadené  vymeniť adsorbčné  náplne a v mesiaci
september 2006 boli 2 adsorpčné  náplne odbornou organizáciou nainštalované . Po
predpísanom premytí náplní, nastavení množstva upravovanej vody a preplachu vodovodnej
siete sa spustila prevádzka. Ako ukazuje obr. 3, odbery vzoriek potvrdzujú, že úprava vody na
As v obci Višňové  opäť funguje.

Obr. 3. Koncentrácia As v pitnej vode Višňové  na prameni a po vý mene adsorpčný ch kolón  v sieti

V krátkom čase očakávame vybudovanie druhej úpravne arzé nu v obci Belá.
Upravovať sa bude záložný  zdroj, v ktorom hodnoty arzé nu niekoľ konásobne prekračujú
povolené  hodnoty. Ú pravňa sa bude spúšťať iba pri nedostatku vody, takže náplň môže
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vystačiť aj na niekoľ ko rokov (10 – 12 rokov). Systé m úpravy bude doplnený  o
v predoxidáciu (dávkovanie NaClO) ešte pred úpravou, aby sa As III oxidoval na As V, ktorý
je ľ ahšie odbúrateľ ný  v systé me kolón. Adsorbcia bude prebiehať pod tlakom. Po získaní
skúseností s modifovanou metódou odstránenia arzé nu plánujeme vý sledky opäť prezentovať
odbornej verejnosti.

Záver
- za podmienok dodržania presný ch pravidiel pri úprave vody a obdobia funkčnosti úpravňa

vody založená na adsorbcii arzé nu granulovaný m hydroxidom železitý m preukázala, že
dokáže zabezpečiť kvalitu vody v zmysle platnej legislatívy, ani v jednom prípade nebol
prekročený  limit  vo vodovodnej sieti 10 μ g/l,

- je nevyhnutné  požadovať odbornou organizáciou vypracovaný  prevádzkový  poriadok,
ktorý  určuje okrem zásadný ch pravidiel ako vodu upravovať (množstvo upravovanej
vody, pranie filtrov a pod.) i predpísanú lehotu na vý menu adsorpčný ch náplní,

- kontrola orgánu na ochranu zdravia pred ukončením životnosti adsorpčný ch náplní je
nevyhnutná relatívne v krátkych intervaloch, vzhľ adom na to , že po vyčerpaní adsorbčnej
schopnosti kolón dochádza k rý chlemu zhoršeniu kvality vody.

Literatúra:
1. Riedl, O., Vondráček, V. a spol.: Klinická toxikológia. Praha : Avicenum 1971, s. 369-372.
2.    Encyklopaedia of Occupational health and safety. Volume I. Geneva : International labour Office, 1983, s.

176-184.
3.    Geochemický  atlas Slovenska. Časť č.1. Podzemné  vody. Geologická služba SR. 1996.
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PEĽ OVÁ  INFORMAČ NÁ  SLUŽ BA V RÁ MCI RÚ VZ NA SLOVENSKU

D. Š edová1, J. Lafférsová2

1Regionálny ú rad verejného zdravotníctva so sídlom v Ž iline
riaditeľ : MUDr. M. Kapasný , MPH

2Regionálny ú rad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
riaditeľ : MUDr. E. Fabiánová, PhD.

Ú vod
Alergia je najzávažnejšie a najrozšírenejšie ochorenie nového milénia. V skupine detí

do 15 rokov trpí alergiami 30 až 60 percent. Je to neprimeraná obranná reakcia často vyvolaná
aj neškodným faktorom – antigénom a predstavuje ochorenie celého organizmu, alebo len
jedného systému. Alergia je multifaktoriálne ochorenie a prejavuje sa ako celoročné
ochorenie so sezó nnymi príznakmi.

Peľ ové alergie
K najvý znamnejším a najrozšírenejším alergiám sezó nneho charakteru patria peľ ové

alergie, postihujú  asi pätinu populácie. Antigén je škodlivá látka, alergén je typ antigénu
a peľ ové zrno je alergén. V sú lade s moderný m trendom imunocytochemického vý skumu
možno považovať za alergény špecifické proteíny, najčastejšie glykoproteíny, nachádzajú ce
sa v peľ ovom zrne.

Peľ ová alergia môže mať u pacientov rôzne prejavy:
- rhinitída, rhinoconjuctivitída, polynosis
- astma – bronchiálna obštrukcia
- dermatoalergia
- multialergia
- OAS – orálny alergický  syndró m – skrížená reaktivita potravinový ch a peľ ový ch

alergénov

Vý znam PIS
Veľmi cenné informácie o kvantitatívnych a kvalitatívnych pomeroch peľ u v ovzduší

poskytuje peľ ová informačná služba. Jej vý znam spočíva:
a) v oblasti alergoló gie:

- umožní presné dávkovanie a určí správny čas preventívnej i symptomatickej liečby.
Z toho vyplý va - zmiernenie problémov pacienta v kritickom období včasný m zásahom,

- zefektívnenie liečby a ekonomická ú spora;
- presná informovanosť odborný ch lekárov - alergoló gov - upresňuje ú daje v anamnéze;
- informovanie alergický ch pacientov o vý skyte zvý šeného množstva peľ u v ovzduší

umožňuje vyhnú ť sa expozícii ( obmedzenie vychádzok z domu, vetranie, využitie
čističov vzduchu, vycestovanie do klimaticky vý hodnejšieho prostredia v kritickom
období, plánovanie dovolenky);

b) mimolekárské využitie
- využitie vý sledkov pre vý skum – aerobioló gia, aeropalynoló gia,
- využitie pre botaniku a lesníctvo – hodnotenie dlhodobý ch zmien vegetácie, globálnych

klimatický ch zmien,

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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- zapojenie do euró pskej informačnej siete (European Aeroallergen Network Server-EANS)
umožňuje spoluprácu medzi PIS ostatný ch euró pskych krajín.

Zber ú dajov
Pre komplexné vyhodnotenie vý sledkov peľ ovej informačnej služby a stanovenie

prognó zy na ďalšie obdobie sú  potrebné informačné zdroje:
- vlastný  peľ ový  monitoring – určí kvantitatívne a kvalitatívne zastú penie peľ ový ch zŕn,
- hydrometeoroló gia – určí predpoveď počasia,
- symptó my alergikov – odhalia priame reakcie ľ udí na peľ ové zrná ako alergény.

PIS v Euró pe
Peľ ová informačná služba je medzinárodne organizovaná sieť staníc s otvoreným

systémom. Jej začiatky pochádzajú  z roku 1873, keď anglický  lekár Blackley, ktorý  sám trpel
na peľ ovú  alergiu, začal skúmať vý skyt peľ u v ovzduší. V rôznych vý škach nad zemou
umiestnil sklíčka pokryté lepidlom, na ktoré sa peľ ové zrná zachytávali. Svoje vý skumy
zakončil ú spešný m vykonaním prvý ch provokačný ch inhalačný ch testov s peľmi a spó rami.
Jeho pionierska práca však nenašla pokračovateľ ov až do roku 1911, kedy bola zavedená
desenzibilizácia injekciami peľ ový ch extraktov. V rokoch 1936 a 1942 boli založené prvé
Durhamove peľ ové monitorovacie stanice v USA, a v rokoch 1959 a 1961 stanice
Ministerstva poľ nohospodárstva v Kanade. Tieto prístroje pracovali na gravimetrickom
princípe a neumožňovali presnú  štandardizáciu hodnotenia vý sledkov. Tá sa zlepšila po
vytvorení Hirstovho volumetrického lapača v roku 1952 a po stanovení štandardný ch zásad
pre volumetrické stanovenia.

Od šesťdesiatych rokov sa v Euró pe rozširuje sieť staníc peľ ovej informačnej služby.
V roku 1986 bola na 3. medzinárodnom aerobiologickom kongrese v Bazileji založená
pracovná skupina "European Aeroallergen Network" a v roku 1988 zahájila činnosť centrálna
euró pska peľ ová databanka vo Viedni (European Aeroallergen network Server – EANS).
Peľ ové služby jednotlivý ch euró pskych krajín vytvorili skutočne funkčnú  celoeuró psku sieť.
V sú časnej dobe prispieva informáciami do celoeuró pskej banky vyše 250 staníc peľ ovej
služby z celej Euró py. V susednej Českej republike je 12 staníc, z toho 11 v trvalej prevádzke.

PIS na Slovensku
Na Slovensku bola požiadavka zriadenia staníc peľ ovej informačnej služby daná

klinický mi pracovníkmi, najmä lekármi – alergoló gmi. Prvé peľ ové analý zy boli vykonané
pokusne v rokoch 1995 až 1996. V rokoch 1996 až 2002 boli na Slovensku zriadené štyri
stanice peľ ovej informačnej služby:

1. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2. Š trbské Pleso – liečebňa Helios
3. Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
4. Nemocnica s poliklinikou v Michalovciach

V priebehu rokov 1997 až 1998 bola zriadená stanica peľ ovej informačnej služby na
terajšom Regionálnom ú rade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Na
Durhamovom lapači peľ u zachytávali peľ ové zrná gravimetricky. V roku 2002 začali peľ ové
zrná zachytávať na volumetrickom lapači peľ u firmy Burkard. V sú časnej dobe je toto
pracovisko koordinačný m centrom pre sieť staníc peľ ovej informačnej služby zriadený ch na
regionálnych ú radoch verejného zdravotníctva. Po zaškolení a zakú pení prístrojov boli v roku
2006 zriadené stanice peľ ovej informačnej služby na RÚ VZ v Ž iline, Nitre,
Trnave, Košiciach a na Ú VZ v Bratislave (obr. 1).
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Obr. 1. Stanice peľ ovej informačnej služby na Slovensku v rámci RÚ VZ

Materiál a metó dy
Počet a druhové zastú penie peľ ový ch zŕn je závislé od základný ch faktorov peľ ovania,

ktoré sú  dané prírodnými pomermi:
- priemerná denná teplota vzduchu,
- denný  ú hrn zrážok,
- trvanie slnečného svitu,
- sezó nnosť rastlín.

Spôsob prenosu peľ ového zrna v ovzduší ovplyvňuje jeho veľ kosť, hmotnosť
a morfologické pomôcky na prenos – napr. krídelka. Transport peľ u zabezpečujú :
- vzdušné prú dy – transport vetromopelivý mi rastlinami, sú  vý znamné alergény,
- dážď – transport zŕn do prízemný ch vrstiev,
- hmyz – zrná sú  lepkavé, ťažšie, málo sa zachytávajú  v ovzduší, sú  málo alergénne.

Ú plne sa vyhnú ť alergénom z rastlinného peľ u je nemožné. Peľ  sa môže zachytiť na
vlasoch, na oblečení a pôsobiť potom alegizujú co aj v uzavretom prostredí po príchode
domov.

V priebehu roka sú  pre alergikov tri nebezpečné obdobia – peľ ové sezó ny:
1. jarné obdobie – peľ  drevín (jelša, lieska, breza),
2. letné obdobie – peľ  tráv a obilnín (lipnicovité, mrlíkovité, štiav),
3. koniec leta, jeseň – peľ  bylín a burín (pŕhľ avovité, palina).
Každá sezó na je charakterizovaná určitý m druhový m zložením peľ ový ch zŕn a má

svoj vlastný  priebeh, ktorý  sa skladá z 3 fáz:
1. nástup peľ ovej sezó ny – záchyt prvý ch peľ ový ch zŕn, poskytuje dôležitý  ú daj pre

lekára pred zahájením preventívnej liečby,
2. vlastná peľ ová sezó na – vyššie koncentrácie tvoria vý raznú  alergotoxicitu,
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3. doznievanie peľ ovej sezó ny – zlepšovanie stavu alergický ch pacientov.
Medzi jednotlivými sezó nami je plynulý  prechod.

Metó dy aerobiologického monitoringu
Vý voju prístrojového vybavenia určeného na zachytenie peľ ový ch zŕn sa prispôsobili

aj metó dy aerobiologického monitoringu. Prvou metó dou bola gravimetria, pri ktorej bol
priamy spád peľ ový ch zŕn na sklíčka. Vý sledky tejto metó dy boli ovplyvňované
poveternostnými podmienkami, pretože sediment na sklíčkach bol často sfú knutý  silný m
vetrom alebo zmý vaný  dažďom. Sklíčka bolo nutné denne meniť, preto táto metó da bola
vhodná len ako doplnková metó da kvalitatívna a neskôr ju nahradila volumetrická metó da. Pri
tejto metó de sú  peľ ové zrná zachytávané na adhéznu pásku umiestnenú  priamo v lapači peľ u.
Zachytené zrná sú  tak chránené a pásku stačí meniť 1 krát za tý ždeň. Metó da umožňuje
presne merateľ ný  objem a je štandardná pre peľ ovú  informačnú  službu na Slovensku.
Pracoviská používajú  najčastejšie volumetrický  lapač peľ u firmy Burkard (obr. 2).

Obr. 2. Volumetrický  lapač peľ u – Burkard

Vý sledky a diskusia
V rámci siete staníc peľ ovej informačnej služby na regionálnych ú radoch verejného

zdravotníctva je pozitívnym vý sledkom už zahájenie činnosti peľ ového monitoringu. Bol
urobený  prvý  krok a ďalšie napredovanie je otázkou personálneho, prístrojového a finančného
zabezpečenia. Predpoklad fungovania tý chto staníc je veľ ký , vzhľ adom na silný  tlak zo strany
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lekárov, alergikov i širokej verejnosti. Zatiaľ  však možno alergikom doporučiť základné
pravidlá, ktoré by aspoň čiastočne eliminovali ich zdravotné problémy:
- nespať pri otvorenom okne,
- vetrať je najvhodnejšie ráno alebo po daždi,
- v aute jazdiť so zavretý m oknom a podľ a možnosti s peľ ovým filtrom,
- prechádzky v prírode obmedziť na minimum, najmä v období suchého a veterného

počasia,
- častejšie si umý vať vlasy, na ktorý ch sa môžu zachytiť peľ ové zrná,
- nejesť potraviny, ktoré môžu obsahovať alergény,
- čas a miesto dovolenky plánovať podľ a peľ ovej situácie v danej lokalite,
- upraviť domáce prostredie alergika – vymeniť posteľ nú  bielizeň za ľ ahko udržiavateľ nú ,

často ju prať,
- častejšie upratovať a utierať prach namokro,
- neodporú ča sa chovať v byte alergika domáce zvieratá,
- nefajčiť a vylú čiť pobyt v zadymenom prostredí.

Záver
Kompletná sieť monitorovacích staníc a včasné informovanie alergikov, lekárov

i verejnosti prostredníctvom médií je hlavný m cieľ om peľ ovej informačnej služby na
Slovensku. V priebehu roku 2006 pracovali stanice peľ ovej informačnej služby na
regionálnych ú radoch verejného zdravotníctva v skú šobnej prevádzke a posielali informácie
na koordinačné pracovisko do Banskej Bystrice. Po skončení peľ ovej sezó ny a konečnom
vyhodnotení vý sledkov by sa mali tieto stanice napojiť na euró psky informačný  systém
a zasielať ú daje do euró pskej peľ ovej databanky vo Viedni (European Aeroallergen network
Server – EANS).

Literatúra:
1. www.polleninfo.org
2. www.pylovasluzba.cz
3. www.vzbb.sk
4. www.primar.sk
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RIZIKOVÉ  FAKTORY NÁ DORŮ HLAVY A KRKU –  MEZINÁ RODNÍ
MULTICENTRICKÁ  STUDIE

I. Holcá tová , A. Slá mová , M. Schejbalová
Ú stav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha, Česká  republika

přednosta: prof. MUDr. V. Bencko, DrSc.

Ná dory hlavy a krku nepatří v Evropě  ani v České  republice k nejč astě jším (obr. 1 - 4),
přesto alespoň ně které  z nich se objevují mezi nejč astě jšími ná dory, především karcinom
hrtanu a karcinom jícnu.Významným rizikovým faktorem pro jejich vznik je mimo jiné  i
konzumace alkoholu a kouření. Předpoklá dá  se rovně ž spolupůsobení dalších možných
rizikových faktorů, zvlá ště  ve spojení s genetickými predispozicemi.

Obr. 1. Incidence a mortalita ná dorů hltanu (Onkologický registr ČR- Svod, obě  pohlaví).

Obr. 2. Incidence a mortalita ná dorů dutiny ústní (Onkologický registr ČR – Svod, obě  pohlaví).

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Obr. 3. Incidence a mortalita ná dorů hrtanu (Onkologický registr ČR- Svod, obě  pohlaví).

Obr. 4. Incidence a mortalita ná dorů jícnu (Onkologický registr ČR- Svod, obě  pohlaví).

Metodika
Meziná rodní studie ARCAGE (Alcohol related cancers of head and neck) zahrnovala

14 center. Celkem se od roku 2002 nasbíralo v tě chto centrech 2467 případů a 2467
nemocnič ních kontrol. Případy pochá zely z klinických pracovišť dle diagnózy, kontroly
z jiných oddě lení spolupracujících nemocnic. Ná dory hrtanu  a  ná dory pharyngu,
hypopharyngu, úst jsme získali z Kliniky chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN  v Motole,
ná dory jícnu z 3. chirurgické  kliniky 1. LF UK a FN v Motole.

S každým probandem byl vyplně n rozsá hlý dotazník a byla mu odebrá na krev, pokud
s tím souhlasil. Pokud pacient podstoupil operaci, a bylo to možné , získali jsme č á st z ná doru.
Biologický materiá l byl po zpracová ní uložen v hlubokomrazícím boxu a ná sledně
transportová n do Lyonu do International Agency for Research on Cancer na genetické
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zpracová ní, protože jedním z cílů studie bylo ově řit význam konzumace alkoholu v kombinaci
s mutacemi ně kterých genů na vzniku ná dorů hlavy a krku.

Výsledky
Analýza dotazníků uká zala na rozdíly mezi případy a kontrolami. Oba soubory se

shodovaly ve vě kové  distribuci i v distribuci dle pohlaví. Z tab. 1 je však zřejmý rozdíl
z hlediska kouření. V souboru případů bylo vyšší zastoupení kuřá ků než v kontrolní skupině ,
naopak ve skupině  kontrolní bylo více nekuřá ků než mezi případy. Bývalých kuřá ků bylo
rovně ž více v kontrolní skupině , stejně  jako nekuřá ků, a jen o ně co mé ně  jich bylo ve skupině
případů. Naprostá  vě tšina kuřá ků kouřila cigarety, jiné  druhy tabá kových výrobků byly zcela
výjimeč né .

Tab. 1. Procento zastoupení dle konzumace tabá kových výrobků

Konzumace alkoholu byla v obou skupiná ch obdobná , alespoň z hlediska souč asných
pijá ků. V kontrolní skupině  bylo vyšší procento abstinentů než mezi případy. Naopak
bývalých pijá ků bylo více mezi případy (tab. 2). Pokud slouč íme, vzhledem k latenci
ná dorových onemocně ní, skupinu souč asných pijá ků a bývalých pijá ků, je rozdíl v konzumaci
alkoholu mezi případy a kontrolami znač ný.

Tab. 2. Rozdíl v konzumaci alkoholu ve skupině  kontrolní a mezi případy
Současný  piják Bý valý  piják Abstinent

Případy 1682 363 155
% 76,5 16,5 7,0
Kontroly 1675 208 293
% 77 9,6 13,5

Podstatně jší z hlediska rizikovosti konzumace alkoholu je však frekvence. Ze studií
týkajících se prevence kardiovaskulá rních onemocně ní vyplynula protektivní úloha alkoholu.
Při podrobně jších studiích se však uká zal význam pravidelné  konzumace alkoholu, nikoliv
absolutní.

V té to studii se uká zal rizikový efekt denní konzumace alkoholu u ná dorů hlavy a krku
(tab. 3). Nebylo však analyzová no množství alkoholu, ani jeho typ. Ze studií
kardiovaskulá rních onemocně ní je zná mo, že konzumace alkoholu vyšší než cca 70g/den
představuje riziko i při pravidelné  konzumaci.

Tab. 3. Rozdíly ve frekvenci v konzumaci alkoholu.
Případ Kontrola OR 95% CI

1 mě síč ně 100 151 1 ref
Denně 1061 680 2,36 (1,80-3,09)
Té mě ř denně 196 206 1,44 (1,04-1,98)
1-3 za týden 369 516 1,08 (0,81-1,44)
1-4 za mě síc 127 226 0,85 (0,61-1,18)

Případy % Kontroly %
Kuřá k 1319 60 585 26,9
Bývalý kuřá k 618 28,1 797 36,6
Nekuřá k 262 11,9 795 36,5
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Za velmi rizikové  chová ní lze považovat konzumaci alkoholu před polednem (tab. 4).
V naší studii se uká zala jako vysoce riziková . Navíc takové  pravidelné  jedná ní bývá
indiká torem zá vislosti na alkoholu, pravdě podobně  i konzumace velké ho množství alkoholu.
Nelze tedy s jistotou říci, zda je rizikové  pití alkoholu před polednem, nebo zda to je výsledek
celkové ho vztahu k alkoholu.

Tab. 4. Konzumace alkoholu před polednem.
Případy Kontroly OR 95% CI

Nikdy 1065 1387 1 ref
Denně 377 105 4,68 (3,71-5,89)
Té mě ř denně 105 52 2,63 (1,87-3,70)
1-3 týdně 150 70 2,79 (2,08-3,75)
1-4 mě síč ně 84 51 2,15 (1,50-3,07)
> 1 mě síč ně 125 119 1,37 (1,05-1,78)

Další takový rizikový faktor je ná razové  pití. Z ně kterých metaanalýz vyplývá , že je
rizikem i pro kardiovaskulá rní onemocně ní. V té to studii mírně  zvyšuje riziko vzniku
ná dorových onemocně ní hlavy a krku (RR= 1,47, CI 1,28-1,69).

Z dalších rizikových faktorů se uplatnila konzumace vepřové ho masa (RR =1,53,   CI
1,23-1,90) a uzenin (RR = 1,28, CI  1,01-1,62), nebylo však možné  efekt více kvantifikovat.

Protektivní efekt různých složek potravy se projevil, ale výsledky studií případů a
kontrol, které  se snaží analyzovat výživové  zvyklosti pomocí frekvenč ního dotazníku, je třeba
hodnotit velmi opatrně , zvlá ště  při hodnocení typu konzumace ně kdy – nikdy, jako tomu bylo
v té to studii, respektive při té to analýze. Protektivně  působila konzumace syrové  a vařené
zeleniny, zeleninových salá tů a mrkve s výsledným RR kolem 0,5. Konzumace ovoce se
uká zala ještě  úč inně jší (RR = 0,42). Mírně  protektivní efekt vyšel v té to studii i pro
konzumaci olivové ho oleje (RR = 0,71) a dokonce i č aje.

Zá vě r
Z analýzy dotazníků vyplynulo, že:

- mezi případy bylo více kuřá ků nebo bývalých kuřá ků v porovná ní s kontrolami;
- mezi případy bylo více pijá ků alkoholu v porovná ní s kontrolami, významně  rizikovým

chová ní je každodenní pití alkoholu před polednem;
- ně které  faktory výživy se ve studii projevily jako protektivní (ně které  druhy zeleniny a

ovoce, ně které  další složky potravy).

Tato studie je jedna z nejvě tších epidemiologických studií, zabývajících se ná dory
hlavy a krku, při které  byly získá vá ny biologické  vzorky. První výsledky ukazují
předpoklá danou souvislost mezi tě mito lokalizacemi ná dorů a konzumací alkoholu a
kouřením. Předbě žné  výsledky genetické  analýzy ukazují velmi slibné  výsledky ve vztahu
různých genů vč etně  genů determinujících alkoholový metabolismus a DNA reparač ních
genů. Je třeba podrobně jší analýzy pro přesné  stanovení souvislostí.
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ANGIOSARKÓ MY  PEČ ENE  NA SLOVENSKU

P. Jakubis1, G. Š imko1,  I. Pleško2, M. Š ulcová3, M. Hohošová1

 a kol. autorov z RÚ VZ na Slovensku
1Regionálny úrad verejné ho zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, Prievidza

riaditeľ: MUDr. G. Š imko, MPH
2Národné  centrum zdravotníckych informácií, Bratislava

riaditeľ: RNDr. Ľ . Vlčák, CSc.
3Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

rektor: prof. MUDr. J. Š tencl, CSc.

Ú vod
Angiosarkóm pečene (ASP) patrí medzi veľmi zriedkavo sa vyskytujúci zhubný nádor.

Zaujímavý je tým, že jeho výskyt je úzko spájaný s expozíciou monomé ru vinylchloridu
(VCM), ktoré ho výroba prebiehala a prebieha iba jednom mieste na Slovensku. Výskyt tohto
nádoru u pracovníkov, ktorí boli v závažnej miere exponovaní VCM do polovice
sedemdesiatych rokov, nebol ojedinelý. Dô sledky závažnej expozície VCM vo forme výskytu
ASP sa u pracovníkov prejavujú ešte aj v súčasnosti a teda stále ešte nemožno povedať, že ide
iba o problematiku minulosti.

Cieľom práce bolo popísať jednotlivé  prípady ASP a tak sa snažiť objasniť určité
zákonitosti vzťahu medzi mierou expozície VCM a jej zdravotným dô sledkom - objavením sa
ASP u pracovníkov. Zistené  skutočnosti mô žu byť cenným materiálom pre zameranie
zdravotnej starostlivosti o pracovníkov exponovaných VCM. U neprofesionálnych prípadov
sme sa snažili získať údaje o známych etiologických agens. Za najdô ležitejšie však
považujeme zistenie lokalít trvalé ho bydliska.

Materiál a metódy
Odhad rizika, teda výpočet celkové ho rizika (CR), bol vykonaný podľa metodiky

uvedenej v Air Quality Guidelines for Europe, ktorá bola bližšie rozpracovaná v projekte
Phare. Kumulatívna expozícia (KE) bola vypočítaná vynásobením celozmenovej expozície a
dĺžky expozície v rokoch.

Pracovná anamné za pracovníkov bola zisťovaná u zamestnávateľa a priebeh ich
ochorenia a diagnostické  závery z chorobopisov a pitevných protokolov.

Analýza neprofesionálnych prípadov zaevidovaných v onkologickom registri SR bola
vykonaná najmä z geografické ho hľadiska. Ú daje o lokalitách trvalé ho bydliska v období
diagnostikovania boli získané  z centrálneho onkologické ho registra SR. Osobným šetrením u
rodinných príslušníkov pacientov boli zisťované  ich lokality trvalé ho bydliska od narodenia.
Okrem týchto údajov boli zisťované  aj údaje o možnej expozícii iným známym etiologickým
agens. Osobné  šetrenie vykonávali lekári RÚ VZ.

Výsledky
U pracovníkov profesionálne exponovaných VCM bolo doteraz zachytených 9

histologicky potvrdených prípadov. Ich charakteristiky sú uvedené  v tabuľke (tab. 1).
Z desiatich známych neprofesionálnych  prípadov ASP (tab. 2) nemal ani jeden pacient
posledné  trvalé  bydlisko v blízkosti Novák (najbližšie bola Považská Bystrica) (obr. 1). U

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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deviatich sa nám podarilo (úspešná bola snaha o kontakt s rodinnými príslušníkmi) zistiť
lokality trvalých pobytov už od narodenia a aj tam bol výsledok negatívny. Pri zisťovaní
ostatných etiologických agens sme v jednom prípade zistili 23-ročné  užívanie hormonálnej
antikoncepcie. Iné  pozoruhodné  súvislosti zistené  neboli.

Tab. 1. Základné  údaje charakterizujúce expozíciu pracovníkov s ASP vinylchloridu
Profesionálna expozícia - druh profesie (roky)

Č
ís

lo
 p

ríp
ad

u

Roky
expozície

Trvanie
expozície
v rokoch

obsl.
polymerizácie

s čistením
autoklávov

obsl.
kondenzácie

a kompresorov

starší
inžinier
cechu

iná

Priemerná
celozmenová

expozícia
mg.m-3

Kumulatívna
expozícia
mg.m-3

Celkové
riziko

1. 1950-1964 14 11 3 582 8148 2,8.10-2
2. 1957-1973 16 8 8 416 6656 2,3.10-2
3. 1950-1975 25 3 16 6 57,5 14375 4,9.10-2
4. 1949-1973 24 8 7 9 510 12240 4,2.10-2
5. 1951-1971 20 16 4 244 4880 1,7.10-2
6. 1963-1972 9 8 1 629 5661 1,9.10-2
7. 1950-1968 18 18 667 12006 4,1.10-2
8. 1961-1971 10 1 9 260 2600 0,8.10-2
9. 1969-1971 2 2 222 444 1,4.10-2
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Obr. 1. Obce trvalé ho pobytu u neprofesionálnych prípadov ASP

Tab. 2. Základné  údaje o neprofesionálnych ASP
Por.  č . Rok zistenia Pohlavie Rok narodenia Vek pri zistení ASP Bydlisko - obec

1. 1985 M 1966 19 Dechtice
2. 1986 Ž 1930 56 Lopušné  Pažite
3. 1992 Ž 1963 29 Považská Bystrica
4. 1992 Ž 1971 21 Tulčík
5. 1999 Ž 1926 73 Nitra
6. 1999 Ž 1935 64 Malý Š ariš
7. 2000 M 1946 54 Humenné
8. 2001 Ž 1948 53 Alekšince
9. 2002 M 1935 67 Malé  Zlievce

10. 2002 Ž 1947 59 Trnava
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Diskusia
Pri porovnaní incidencie ASP u obyvateľstva na Slovensku a vo svete optimisticky

zisťujeme, že sme sa dostali  pod jej spodnú hranicu. Treba si však uvedomiť, že spoľahlivosť
záchytnosti, hlásenia a problematická diagnostika nabáda k opatrným záverom. Za zamyslenie
stojí aj fakt, že z desiatich prípadov dva boli v rokoch osemdesiatych, štyri v rokoch
deväťdesiatych a štyri od roku 2000. Vzostupná frekvencia záchytnosti svedčí buď o
skvalitňovaní diagnostiky a hlásenia, alebo o rastúcej frekvencii prípadov ASP. Oproti
literárnym údajom zo sveta sme však zistili opačný pomer medzi pohlaviami (žien je približne
2-krát viac). Zdô vodniť tento fakt zatiaľ nevieme. Zaujímavý je aj výskyt troch prípadov
v mladom veku (19 ročný muž, 21 a 29 ročná žena). Nebol však zaznamenaný ani jeden
prípad u dieťaťa.

Pri pokuse objasniť etiológiu týchto neprofesionálnych ASP sme boli (pravdepodobne)
úspešní iba v jednom prípade. 23-ročné  užívanie hormonálnej antikoncepcie tu s veľkou
pravdepodobnosťou hralo dô ležitú úlohu. Táto naša „úspešnosť“  pri zisťovaní etiológie je
v súlade zo zisteniami vo svete. Udáva sa, že najviac u 20% prípadov sa príčina tohto nádoru
podarí objasniť.

Z hľadiska environmentálnej expozície VCM je však dô ležité  zistenie, že ani na
Slovensku nebol zistený prípad ASP u obyvateľa žijúceho v okolí závodu na výrobu VCM a
PVC bez súčasnej závažnej profesionálnej expozície. To nabáda k úvahám, že aj napriek
platnosti teórie o bezprahovom účinku VCM, hrá výška expozície pri manifestácii ASP
dô ležitú úlohu. Je možné , že pri nízkej expozícii sa doba latencie významne predlžuje (na 60 a
aj viac rokov) a tak sa ASP „nestihne“  manifestovať. Keďže však tu hrá dô ležitú úlohu
množstvo ďalších a často neznámych faktorov, na jednoznačné  objasnenie etiológie a
patogené zy ASP si budeme musieť ešte počkať.

Záver
Za najdô ležitejšie zistenia po analýze problematiky ASP a našich prípadov

považujeme tieto skutočnosti:
- Väčšina pracovníkov pracovala 5 a viac rokov pravidelne v uzatvorených prevádzkach pri

obrovských koncentráciách VCM v období, keď sa o jeho karcinogenite ešte nevedelo.
- Profesionálny ASP mô že vzniknúť aj po niekoľkoročnej expozícii nižším koncentráciám

VCM v prípade, ak sa k riziku VCM pridružia ďalšie rizikové  faktory ako chronický
alkoholizmus a fajčenie.

- Súvislosť medzi výskytom neprofesionálneho ASP a bývaním v blízkosti závodu na
výrobu VCM a PVC sme nezistili.

- Hypoté zu o možnom a pravdepodobnom výskyte ASP po profesionálnej expozícii VCM
do roku 2025, považujeme na základe zistených skutočností za stále reálnu.

- Hypoté zu o možnom výskyte ASP u obyvateľstva žijúcom v blízkosti závodu na výrobu
VCM a PVC sme však nepotvrdili.
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NÁ DORY SLINIVKY BŘ IŠNÍ1

I. Holcá tová , M. Schejbalová , A. Slá mová
Ú stav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha, Česká  republika

přednosta: prof. MUDr.V. Bencko, DrSc.

V předchozích dvou letech jsme prezentovali design epidemiologické  studie ná dorů
slinivky břišní (1) a prů běžné  výsledky (2). V loňské m roce studie skonč ila a my zde mů žeme
prezentovat první výsledky 3-leté ho projektu.

Tab. 1. Absolutní poč ty případů  C 25 v České  republice (UZIS)
Ca slinivky

břišní Rok 1996 Rok 1997 Rok 1998 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003

Celkem 1556 1590 1600 1491 1572 1615 1613 1720
Muži 806 803 803 751 800 799 832 878
Ženy 750 787 797 740 772 816 781 842

Poč et případů  se trvale pohybuje kolem 1600 za rok (tab. 1). Je však patrný mírný
vzestup v prů běhu posledních 20 let (obr. 1),  a to paralelně jak u mužů , tak u žen, u mužů  je
výskyt i mortalita poněkud vyšší.

Obr. 1. Incidence a mortalita zhoubné ho novotvaru slinivky břišní v ČR (SVO).

Metodika
Metodika byla podrobně popsá na v předchozích letech.  Jednalo se o typickou studii

případů  a kontrol. Případy jsme získá vali ze zdravotnických zařízení, po stanovení diagnózy.
Kontroly pochá zely od praktických lé kařů . Všichni zúč astnění podepsali informovaný souhlas
s úč astí ve studii.
                                                
1 Práce byla podpoř ena granty IGA  MZ 8090-3 a 9422 – 3.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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V letech 2003 – 2006 jsme získali údaje od 150 případů  karcinomu slinivky břišní a
151 kontrolních osob, dalších 43 osob odmítlo spoluprá ci nebo z hlediska zdravotního stavu
nebylo možné  je do studie zařadit, 16 osob oslovených jako kontroly odmítlo spoluprá ci. Od
všech osob ve studii jsme získali biologický materiá l (krev, v některých případech tká ň ze
slinivky).

Výsledky
Věkové  rozložení souboru případů  a kontrol se neliší (5% hladina významnost,  Chi

kvadrá t = 6,497267497 d.f.= 4, p = 0,1649626345) (obr. 2), věk (± 5 let) byl také  jediným
selekč ním krité riem při výběru kontrolních osob.
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Obr. 2. Výskyt ná dorů  slinivky břišní a věku ve sledované  skupině.

Věk je souč asně statisticky významným rizikovým faktorem [p-hodnota=0.0308, log
it(pt) = -1,2849 (0,5983) + 0,0210t (0,0098)], model naznač uje, že riziko onemocnění stoupá
významně s věkem. V našem souboru je ovšem zřetelný mírný rozdíl ve výskytu ná doru
z hlediska věku a pohlaví; u mužů  vzestup zač íná  již ve věku středním (od cca 40 let), u žen
vzestup zaznamená vá me až  po 50. roce věku (obr. 3), respektive až kolem 60. let.

Vliv věku je tedy prokazatelný, vliv pohlaví je naproti tomu nevýznamný (p = 0,5536),
onemocnění se tedy vyskytuje stejnoměrně u mužů  i u žen.

Z rizikových faktorů , jejichž efekt jsme chtěli ověřit, je asi nejvýznamnější kouření.
V našem souboru se kouření neproká zalo jako rizikový faktor (p = 0,5669) na 5% hladině
významnosti, stejně jako konzumace alkoholu (p = 0,2759). Jako statisticky nevýznamný
rizikový faktor se v naší studii uká zalo i předchozí onemocnění slinivky břišní, a to i
v rodinné  anamné ze (0,5492), na rozdíl od žluč ových kamenů , jejichž výskyt v předchorobí
byl velmi významný (p = 0,0035). Je ovšem otá zkou, zda se jedná  o rizikový faktor nebo
jakýsi marker.

V našem souboru se jako významný rizikový faktor neuplatnil ani výskyt jiných
ná dorových onemocnění u příbuzných, ač koliv karcinom slinivky břišní je souč á stí některých
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genetických syndromů  (např.Li-Fraumeni syndrom ap.). Jejich výskyt je naštěstí velmi
vzá cný, proto pravděpodobně jejich zá chyt v souboru byl rovněž sporadický.
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Obr. 3. GAM model s interakcí mezi pohlavím a věkem.
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Obr. 4. Vztah pravděpodobnosti vzniku onemocnění a BMI ve 20 letech.

Z onemocnění, jejichž význam z hlediska buď rizikovosti nebo ještě spíše možnosti
č asné  (č asnější) detekce ná doru, by klíč ovou úlohu mohl sehrá t diabetes. Výskyt diabetu
v anamné ze u pacientů  s karcinomem slinivky břišní je statisticky významně vyšší (p =
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0,0067), pravděpodobně se však incidence zvyšuje v dů sledku změn probíhajících ve slinivce,
kdy na zá kladě destrukce tká ně vzniká  diabetes.

Z ovlivnitelných rizikových faktorů , kromě kouření a konzumace alkoholu, které  však
v naší studii neměly dostateč nou statistickou významnost, by podstatnou úlohu mohla hrá t
obezita vzhledem k tomu, jak přibývá  v naší populaci obé zních lidí.

S postupujícím onemocněním pacienti ztrá cejí na vá ze, a to statisticky velmi
významně (p < 0,0001), podstatný však je stav před vznikem onemocnění. Když jsme však
hodnotili body mas index (BMI) ve 20 letech, tedy dlouho před vznikem onemocnění, a před
2 lety, ani jeden z těchto údajů  nebyl statisticky významný (p = 0,186; p = 0,9818) (obr. 4).

Zajímavým výsledkem, který se objevuje nestandardně u řady ná dorových
onemocnění, je vliv ztrá ty životního partnera. I v našem souboru byl statisticky významně
vyšší výskyt karcinomu slinivky břišní u ovdovělých (p = 0,0164), přič emž celý život prožitý
bez partnera nebo rozvod neznamenal významně zvýšené  riziko v porovná ní s lidmi, kteří žijí
v partnerské m svazku.

Zá věr
Studie proká zala význam především neovlivnitelných rizikových faktorů , které  jsou

zná my z literatury (věk), i když s mírným posunem pro jednotlivá  pohlaví.
Z ovlivnitelných rizikových faktorů  se nepodařilo proká zat souvislost s žá dným, který

je uvá děn v literatuře. Předpoklá dá me, že dochá zí k interakci mezi některými z těchto
rizikových faktorů  a některou z genetických mutací, což bychom rá di objasnili v další studii,
tentokrá t zaměřené  především na odhalení těchto interakcí mezi rizikovými faktory.

Dalším významným úkolem je objasnit souvislost mezi diabetem a karcinomem
slinivky břišní, zda se jedná  o rizikový faktor, a pokud ano, tak jak se zá važnost onemocnění a
úspěšnost lé č by mů že podílet na vzniku ná doru slinivky břišní, nebo zda vznik diabetu
signalizuje č asnější stadia ná doru, kdy by lé č ba mohla mít lepší prognózu.

Stejně tak je třeba objasnit význam žluč ových kamenů  v anamné ze, respektive
v rozšířené  studii ověřit, zda skuteč ně je riziko ná doru větší a opět zda se jedná  o rizikový
faktor nebo marker procesů , které  by mohly vé st ná sledně ke vzniku maligního onemocnění
slinivky břišní.

Výsledky studie podporují hypoté zu, že rizikové  faktory karcinomu slinivky břišní se
pravděpodobně kombinují s genetickou predispozicí nebo vzá jemně mezi sebou, neboť žá dný
z rizikových faktorů , uvá děných v literatuře se sá m o sobě jako rizikový neproká zal. Lze tedy
předpoklá dat, že pouze v kombinaci s jiným rizikovým faktorem nebo s genetickými
predispozicemi se mohou významně uplatnit.

Ná lez markerů  karcinomu slinivky břišní a jejich ověření by mělo znač ný klinický
význam vzhledem k nepříznivé  prognóze onemocnění.

K ověření hypoté z, které  vzešly z výsledků  té to studie, je potřeba rozsá hlejší soubor
případů  karcinomu slinivky břišní a samozřejmě spoluprá ci genetiků .

Od roku 2007 pracujeme na nové m grantu IGA, který kromě epidemiologických dat je
zaměřen na genetickou analýzu jak nových případů , tak případů  z prá vě dokonč ené   studie,
respektive analýzu jejich biologické ho materiá lu.

Literatura:
1. Holcá tová , I., Slá mová , A., Schejbalová , M.: Epidemiologická  studie ná dorů  slinivky břišní. Životné

podmienky a zdravie. Bratislava, UVZ SR 2005. 394 s. (s. 88-92).
2. Holcá tová , I., Slá mová , A., Rameš, J.: Rizikové  faktory ná dorů   slinivky břišní. Životné  podmienky a

zdravie. Bratislava, UVZ SR 2006. 365 s. (s. 45-49).
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NÁ RODNÝ  ONKOLOGICKÝ  PROGRAM V SR

Z. Dž undová, R. Kováč, M. Raučinová
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

rektor: prof. MUDr. J. Štencl, CSc.

Ú vod
     Zhubné  nádory sú celosvetovým problé mom, pričom ich závaž nosť stále narastá,
strednú Európu nevynímajúc. V celosvetovej mierke mož no očakávať v prvom štvrťstoročí
nové ho tisícročia ď alší nárast nových ochorení (1).
 Vysoká úroveň  chorobnosti a predčasných úmrtí na zhubné  nádory vyž aduje
neprijateľné  ľudské  a sociálne náklady spoločnosti, takž e vedie aj k spomaľovaniu
ekonomické ho rozvoja. V rámci štátov existujú odchýlky v zdravotnom stave, odráž ajúce
rozdiely  faktorov ako sú výž iva a spotreba tabakových výrobkov.

Táto rozmanitosť  prináša výzvy aj prílež itosti. Výzvy, pretož e medzera v mierach ako
očakávaná dĺž ka ž ivota ja neprijateľne široká a vyž aduje zjednotenie reakcií tých, ktorí môž u
robiť rozhodnutia. V tom istom čase, existencia tejto rôznorodosti poskytuje mnoho
prílež itostí pomôcť pochopiť príčiny chorôb a efektivitu politík na zníž ení ich vplyvu (2).

So starostlivým plánovaním a vhodnými prioritami v rámci prevencie, skorej detekcie,
liečby a paliatívnej starostlivosti, vybudovanie národné ho onkologické ho programu ponúka
najhospodárnejšie prostriedky na dosiahnutie významné ho stupň a kontroly výskytu zhubných
nádorov aj v oblastiach, kde sú zdroje značne limitované . Komplexný národný onkologický
program hodnotí rôzne spôsoby kontroly choroby a implementuje také  z nich, ktoré  sú
najefektívnejšie z hľadiska nákladovosti a najprospešnejšie pre čo najväčšiu časť populácie.
Mal by podporovať rozvoj liečebných smerníc, klásť dôraz na prevenciu zhubných nádorov
alebo ich včasnú detekciu, aby mohli byť liečiteľné , a poskytovať čo najväčšiu úľavu
pacientom s rozvinutým ochorením (3). Koncepcia národné ho onkologické ho programu by
mala obsahovať presne vymedzené  úlohy, ktoré  postihujú všetky oblasti ľudské ho ž ivota
a ako komplexný dokument by mal pôsobiť výchovne aj sankčne (4).

Ciele práce
    Cieľom onkologické ho programu je zníž enie incidencie a mortality zhubných nádorov,
ako aj zlepšenie kvality ž ivota onkologických pacientov a ich príbuzných. To vyž aduje
spoľahlivé  vedomosti o procese karcinogené zy, faktoroch ovplyvň ujúcich priebeh ochorenia,
a pochopenie sociálnych, ekonomických a organizačných faktorov, ktoré  určujú efektívne
využ itie týchto poznatkov (3).

Na základe teoretickej analýzy podstaty a prvkov národné ho onkologické ho programu
boli formulované  hlavné  ciele výskumu:
- analyzovať súčasnú situáciu, trendy a pož adovaný stav v súvislosti s kontrolou výskytu

zhubných nádorov v SR,
- zhodnotiť existujúce straté gie prevencie a kontroly neinfekčných ochorení so špeciálnym

zameraním na zhubné  nádory,
- navrhnúť  mož né  straté gie na zlepšenie efektívnosti a účinnosti onkologické ho programu

v SROV.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Materiál a metodika
Pri kompletizácii údajov boli použ ité  informácie poskytnuté  Štatistickým úradom SR v

Bratislave, Ú stavom zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave a Národným
onkologickým registrom SR v Bratislave. Na získanie niektorých potrebných údajov
o výskyte zhubných nádorov v krajinách Európskej únie sa vychádzalo z medzinárodnej
databázy SZO: Health for all database

Výsledky
Národný onkologický register zaznamenal v roku 2001 21 622 ochorení na zhubné

nádory (52,2 % u muž ov a 47,8 % u ž ien). Trend chorobnosti na zhubné  nádory vykazuje za
posledné  roky mierny nárast rovnako u muž ov aj ž ien (obr. 1). Trendový vývoj sa javí ako
vyrovnaný.
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Obr. 1. Vývoj počtu ochorení na zhubné  nádory u muž ov a ž ien v SR

Čo sa týka jednotlivých diagnóz onkologických ochorení podľa Medzinárodnej
klasifikácie chorôb, zistilo sa, ž e najčastejšie sa vyskytujúcim typom onkologických ochorení
u muž ov sú zhubné  nádory pľúc a u ž ien naď alej patrí prvenstvo zhubným nádorom prsníka.

  Pri hodnotení trendov incidencie sme zistili, ž e v našich podmienkach dochádza
postupne k ich stabilizácii, v porovnaní s predošlými rokmi dokonca k miernemu poklesu. Je
ťaž ko určiť, či ide o reálny pokles alebo iba o neúplnosť v hlásení týchto ochorení. Vzostupnú
tendenciu majú nádory kolorekta, paž eráka, pankreasu, urologické ho traktu a lymfómov
u oboch pohlaví, ako aj nádory ústnej dutiny a priľahlej časti hltanu u muž ov.

Existujúce mož nosti prevencie a kontroly neinfekčných chorôb so špeciálnym
zameraním na zhubné  nádory

Základnými prvkami boja s nádorovými ochoreniami sú:
- primárna prevencia – predchádzanie vzniku ochorenia
- sekundárna prevencia a skríning – vyhľadávanie a skoré  rozpoznanie vzniku ochorenia
- komplexná diagnostika a liečba
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Pri niektorých nádoroch nie sme schopní ich príčiny ovplyvniť, pri iných nie sú
známe, pri ď alších zatiaľ medicína nepozná skutočne kuratívnu liečbu, najmä v pokročilých
štádiách. V tejto situácii mož no využ iť ď alšiu alternatívnu cestu – sekundárnu prevenciu. Táto
metóda prístupu zahŕň a aj preventívne prehliadky, ktoré  majú pre liečbu zhubných nádorov
veľký význam, pretož e umož ň ujú odhaliť ochorenie v skorom štádiu. Terapia ranných štádií
ochorenia je úspešnejšia a prijateľnejšia z hľadiska trvalé ho poškodenia pacienta liečbou, ako
aj z ekonomické ho a organizačné ho hľadiska (5). V tab. 1 je zaznamenaný počet preventívne
vyšetrených pacientov v poliklinických a posteľových oddeleniach v SR v rokoch 1996 –
2003. Pozitívnou skutočnosťou  je zistenie, ž e od roku 1996 vzrástol tento počet zo 40 829 na
103 507, čo je o viac ako o dvojnásobok z pôvodné ho stavu.

Tab. 1. Počet preventívne vyšetrených pacientov v poliklinických a posteľových oddeleniach v SR v rokoch
1996 – 2003

Rok
Ú zemie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Slovenská
republika 40 829 68134 66 403 60 927 67 463 87 376 108 440 103 507
Bratislavský
kraj 951 935 4201 3102 4752 5484 2477 4933

Trnavský kraj 2088 1295 2886 3836 2925 2807 14775 14352
Trenčiansky
kraj 8 4799 7509 280 106 119 137 537
Nitriansky kraj 10036 8346 6142 5459 6711 6885 9385 5996
Žilinský kraj 2766 4136 3 752 3524 5104 9366 8281 8364

Banskobystrický
kraj 469 5270 1572 5169 4265 7612 9364 3 565
Prešovský kraj 18940 21253 18513 13287 12263 23217 27 558 28 496
Košický kraj 5571 22100 21828 26 270 31 337 31886 36 463 37264

Liečba a ď alšie kapacity
Štatistická analýza vývoja počtu zamestnancov klinickej onkológie poukazuje na

skutočnosť, ž e v priebehu posledných 8 rokov sa počet pracovných miest pohyboval v rozpätí
od 634 do 935. Podrobnejšie štúdium vývoja pracovných miest klinickej onkológii poukazuje
na fakt, ž e najvýraznejší pokles nastal v Bratislavskom (- 45,5 %) a Prešovskom kraji (- 44,9
%).  Opačná situácia bola v Trnavskom (+ 113 %, z 21,5 na 45,8), Banskobystrickom (6-
násobne z 10,92 na 66,12), Košickom (+ 45,5 %) a Žilinskom kraji (+ 123 %, z 39,9 na 89),
kde sa počet pracovných miest klinickej onkológie za posledné  roky výrazne zvýšil.
V Trenčianskom a Nitrianskom kraji je stav približ ne stabilizovaný. Od roku 2001 dochádza
k zniž ovaniu počtu pacientov, ktorým bola poskytnutá chemoterapia. V roku 2003 tento druh
liečby prijalo o 55,9% menej pacientov v porovnaní s rokom 2001. V poskytovaní
hormonálnej terapie nedošlo k väčším zmenám v počte pacientov, ktorí prijali daný druh
terapie. Naopak, od roku 1996 neustále narastá počet pacientov, ktorým bola poskytnutá
podporná a paliatívna liečba. Mierny pokles bol zaznamenaný v počte pacientov
s aplikovanou imunoterapiou. Zaujímavá situácia nastala v súvislosti s počtom pacientov,
ktorí prijali v rámci liečby rastové  faktory, pretož e v od roku 1999 klesol ich počet o viac ako
69 % (tab. 2).

Naša analýza predchádzajúcich ôsmych rokov ukazuje, ž e náklady na liečivá v roku
2003 v porovnaní s rokom 1996 vzrástli o dvojnásobok. Na druhej strane podrobnejší rozbor
poukazuje na fakt, ž e od roku 2000 majú tieto náklady klesajúcu tendenciu..
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Tab. 2. Vývoj počtu pacientov v poliklinických a posteľových oddeleniach podľa druhu prijatej liečby
Rok

Druh lieč by 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Chemoterapia 15227 17201 27911 31875 34002 48063 33785 21163
Hormonálna liečba 4174 4067 6233 8471 6097 7445 8264 6480
Podporná liečba 12678 13206 18924 18902 21674 21279 22040 22568
Paliatívna liečba 5595 7854 10314 10235 10615 11906 13580 15383
lmunoterapia 254 269 431 275 288 581 343 364
Rastové  faktory 572 649 972 2096 359 571 458 646

Onkologický program patrí vo vyspelých štátoch sveta medzi prioritne riešené  úlohy.
Problé m zhubných nádorov sa zväčšuje a nedá sa riešiť iba financiami zo štátneho rozpočtu,
preto všade na svete sa uvedené ho problé mu ujímajú aj rôzne organizácie, ktoré  ho riešia
s finančnou podporou spoločnosti. Najväčšou a najvplyvnejšou neziskovou organizáciou na
Slovensku, ktorá pomáha riešiť špecifické  problé my spojené  s váž nou chorobou, akou je
rakovina, je Liga proti rakovine.

Inštitucionálny rámec starostlivosti o onkologických chorých
Podľa posledných dostupných štatistických údajov bolo v roku 2003 na Slovensku 37

poliklinických a 21 posteľových oddelení klinickej onkológie, čo je v prvom prípade o 5
a v druhom o 8 oddelení menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Situácia týkajúca sa
posteľové ho fondu pracovísk klinickej onkológie je podobná, pretož e v roku 2003 došlo,
v porovnaní s predchádzajúcim rokom, k poklesu počtu postelí o 26,1%. Čo sa týka
ambulantných zariadení, môž eme povedať, ž e ich počet je za posledných 6 rokov stabilný.
Počet aplikárnych ambulantných chemoterapií za posledné  dva roky klesol o 4. Odlišný stav
je v počte miest na podávanie ambulantnej chemoterapie v aplikárň ach ambulantnej
chemoterapie, ktorý klesol z pôvodných 286 (rok 2002) na 252 (rok 2003), čo predstavuje
13,5 % (tab. 3).

Tab. 3. Vývoj počtu pracovísk klinickej onkológie v Slovenskej republike v rokoch 1996 – 2003
Poč et

OddeleníRok

poliklinické posteľové
postelí ambulancií

aplikárnych
ambulantných
chemoterapií

miest

1996 32 13 478 75 42 159
1997 38 19 554 87 48 195
1998 47 24 743 102 54 227
1999 43 27 668 96 58 201
2000 39 30 764 100 53 239
2001 41 30 759 110 69 268
2002 42 29 704 112 66 286
2003 37 21 558 110 65 252

  Existujúce straté gie podporujúce ciele onkologické ho programu
V 70. rokoch minulé ho storočia bol schválený onkologický program spolu

s kardiovaskulárnym, pričom oba boli zamerané  najmä na determinovanie najvýznamnejších
rizikových faktorov podmieň ujúcich vznik oboch skupín ochorení. Onkologický program
postupne smeroval a podporoval rozvoj včasnej detekcie, diagnostiky a liečby zhubných
nádorov. Pre rok 2000 vláda schválila 540 miliónov korún na kardiologický a onkologický
preventívny program (uznesenie č. 985/1999 a č. 603/2000). Prostriedky sa poskytli v šiestich
splátkach po 50 mil. Sk na mesiac a program do konca roka 2000 a v januári a vo februári
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2001 po 35 mil. na mesiac a program. Prostriedky poskytnuté  na onkologický program boli
využ ité  na financovanie:
- genetické ho preventívneho programu,
- biochemické ho preventívneho programu,
- zlepšenia kvality hlásnej služ by,
- skupinové ho nákupu cytostatík,
- transplantácie kostnej drene (6).

V rámci zdravotnej politiky SR prebiehajú ď alšie programy zamerané  na zlepšenie
zdravotné ho stavu obyvateľstva, zabezpečenie prevencie a ochrany zdravia.  Vo všeobecnosti
môž eme programy a straté gie rozdeliť na preventívne a vyhľadávacie (diagnostické ). Do
prvej skupiny sa zaraďuje Národný program podpory zdravia a Akčný plán pre ž ivotné
prostredie a zdravie obyvateľov SR. Do druhej skupiny môž eme zaradiť existujúce čiastkové
programy:
- mamografický program,
- program skríningu kolorektálneho karcinómu,
- program skríningu karcinómu krčka maternice.

Diskusia
Existujú jasné  dôkazy o tom, ž e súčasný pokles úmrtí na zhubné  nádory v niektorých

krajinách vznikol vď aka ich včasné mu zachyteniu. Nepochybne dôlež itú úlohu pri skorej
diagnostike zohrávajú aj preventívne prehliadky. Veľmi pozitívnym je zistenie, ž e od roku
1996 prebieha kontinuálny nárast preventívne vyšetrených pacientov v poliklinických
a posteľových oddeleniach v SR, ktorý v roku 2003 predstavoval viac ako dvojnásobok oproti
roku 1996.

Za úspešný pokles zhubných nádorov vo vyspelých krajinách nesú do veľkej miery
zodpovednosť výchovné  a skríningové  programy, ktoré  informujú o včasných príznakoch
zhubných nádorov. V našej krajine sa skríningové  programy uskutočň ujú v rámci
preventívnych prehliadok, ktorých rozsah určuje zákon NR SR č. 577/2004 Z.z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejné ho zdravotné ho poistenia a o úhradách
za služ by súvisiace  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Keď ž e incidencia zhubných nádorov má ustálene stúpajúce tendenciu, spolu s ň ou
dochádza aj k zvyšovaniu nákladov na liečivá využ ité  na liečbu onkologických pacientov.
Pozitívnym faktom zostáva, ž e od roku 2000 nastal v tejto oblasti mierny pokles. Dôvodom
môž e byť skutočnosť, ž e od roku 2001 klesol počet pacientov, u ktorých bola aplikovaná
liečba cytostatikami a chemoterapia patri medzi najnákladnejšiu protinádorovú liečbu.

V minulosti bol schválený onkologický program (spolu s kardiovaskulárnym), ktorý sa
však zameriava najmä na detekciu, diagnostiku a liečbu zhubných nádorov. Avšak, Slovensku
naď alej chýba komplexný a efektívny národný onkologický program zameraný najmä na
prevenciu, podporu a ochranu pred vznikom zhubných nádorov, ktorý by zabezpečoval
spoluprácu jednotlivých rezortov, samospráv, mimovládnych organizácií i jednotlivcov na
dosiahnutie spoločných cieľov. Význam NOP je založ ený na skutočnosti, ž e dôsledné
plánovanie a koordinácia celonárodné ho programu predstavuje najracionálnejší prostriedok na
zabezpečenie kvalitnej a účinnej kontroly zhubných nádorov, aj v prípade limitovaných
zdrojov. Bez dôsledné ho programu na kontrolu onkologických ochorení vzniká riziko, ž e
dostupné  zdroje budú využ ité  neefektívne, a vopred stanovené  ciele nebudú splnené .
V prípade absencie niektoré ho koordinačné ho mechanizmu môž e hroziť, ž e aj tak obmedzené
zdroje budú z väčšej miery použ ité  najmä na liečbu zhubných nádorov. Naopak, efektívny
NOP predstavuje integrovanú skupinu aktivít, ktoré  zahŕň ajú všetky aspekty prevencie,
ochrany  a kontroly zhubných nádorov, a využ íva nálež ité  zdroje na pokrytie rozličných
aktivít určených pre celú populáciu.
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Odporúčania pre efektívne onkologické  programy zahŕň ajú rozvoj špeciálnych
projektov na podchytenie ľudí, ktorí potrebujú pomoc zahŕň ajúc dôlež ité  kultúrne
komponenty a hodnoty spojené  s rodinou a komunitou, a navrhovanie programov, ktoré
inkorporujú aj negramotných ľudí. Pochopenie sociálnych, kultúrnych a ekonomických
podmienok je dôlež itým prvým krokom v navrhovaní onkologických programov.

Najdôlež itejším odporúčaním je vytvorenie komplexné ho národné ho onkologické ho
programu podporované ho všetkými rezortmi, ktorý by zasahoval do všetkých oblastí ž ivota
obyvateľov v našej krajine.

Záver
Zhubné  nádory sú časté  v našej populácii a so starnutím populácie sa budú

v budúcnosti vyskytovať ešte častejšie. Zdravotno-technický potenciál expanduje a s ním
rastú aj náklady na liečbu. Výsledkom toho je hrozba, ž e sa onkologický program stáva
vysoko nákladnou zálež itosťou. Preto sa národný onkologický program pokúša dosiahnuť
zlepšenie kvality zosilnením súdrž nosti a spolupráce. To je ale mož né  len dovtedy, kým bude
kontrola onkologických ochorení primeraná a dlhodobo fungujúca. Národný onkologický
program preto slúž i ako výzva pre všetky organizácie, ktoré  ovplyvň ujú dosiahnutie množ stva
podstatných cieľov kontroly onkologických ochorení v nasledujúcich rokoch.

Proces vytvárania národné ho onkologické ho programu by mal byť organizovaný,
demokratický, pragmatický, mal by spĺň ať určité  podmienky a rozmedzie pôsobenia by sa
malo definovať na základe sociálnych, zdravotných a politických pož iadaviek krajiny.
V národnom onkologickom programe je potrebné  zabezpečiť riadiace, technické  a finančné
zdroje spolu s rozvojom politiky založ enej na dôkazoch. Cieľom by malo byť vytvorenie
rovnováhy aktivít zameraných na kontrolu zhubných nádorov, ktoré  pokrývajú celú krajinu
rovnakou mierou. Hoci je jasné , ž e ciele a priority musia byť prispôsobené  špecifické mu
kontextu  krajiny, plánovací proces sa ujal vo všetkých krajinách – či už  je program uvádzaný
po prvýkrát alebo ide o zlepšovanie už  existujúceho programu.
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Ú vod
Cirhó za pečene je v sú časnosti aktuálnym, spoločensky významným problémom,

ktorý je náročný tak na diagnostické  a terapeutické  zvládnutie, ako aj na ošetrovateľskú
starostlivosť. Cirhó za pečene je chronický difú zny proces charakterizovaný fibrotickou
prestavbou, redukciou pečeň ového parenchýmu, redukciou cievneho riečiska a deformáciou
architektoniky pečene, čo má za následok porušenie jej funkcie (12).

Cirhó za pečene je najčastejším chronickým ochorením pečene, ktoré  skracuje ž ivot aj
o 10 rokov (13, 14). Od 2. svetovej vojny stú pol výskyt cirhó zy asi 4-krát. Cirhó za sa
vyskytuje hlavne u obyvateľov niž ších sociálnych skupín (1, 2, 3, 13, 15).

Príčinou cirhó zy je rad faktorov, ktoré  sa môž u navzájom kombinovať (4, 12).
Alkohol je príčinou najmenej polovice ochorení na cirhó zu v priemyselne rozvinutých
štátoch, kde sa sleduje aj zvýšený počet ochorení alkoholickej cirhó zy u ž ien (2, 17). Vplyv
alkoholu na vznik cirhó zy pečene ma za následok, ž e sa u muž ov vyskytuje 2-krát častejšie
ako u ž ien (12), ale je známe, ž e alkoholičky majú  nepriaznivejší priebeh ochorenia
a zomierajú  na tú to chorobu skôr ako muž i (2, 13). Finančné  náklady spojené  s cirhó zou
pečene sú  vysoké , podľa zistení v USA sú  to 4 miliardy US dolárov ročne (11).

Podľa Ú stavu zdravotníckych informácií a štatistiky (Ú ZIŠ) je ú mrtnosť na cirhó zu
pečene na Slovensku priemerne 27 prípadov na 100 000 obyvateľov ročne, pričom kaž dý rok
zomiera asi 1 300 – 1 500 pacientov (9). Abú zus alkoholu a vírusové  hepatitídy typu B a C sú
najčastejšími rizikovými faktormi ochorenia v našich podmienkach (4, 12).

Ciele práce boli
a) poukázať na trend vývoja sledovanej ú mrtnosti a najdôlež itejších rizikových

faktorov cirhó zy,
b) zistiť výskyt cirhó zy pečene na vybranom ú zemí

Sú bor a metó dy
Sú bor tvorili zomretí na cirhó zu pečene a choroby tráviacej sú stavy v SR v rokoch

1971 – 2003, ď alej sú bor 132 hospitalizovaných chorých s cirhó zou pečene a 331 chorých
hospitalizovaných pre iné  príčiny, ale sú časne s cirhó zou pečene, pochádzajú cich z vybraného
spádového ú zemia v rokoch 2000 – 2004. Z databázy Ú stavu zdravotníckych informácií
a štatistiky (9) sa použ ili nasledovné  ú daje: a) štandardizovaná ú mrtnosť na choroby tráviacej
sú stavy, cirhó zu pečene na Slovensku u muž ov a ž ien v rokoch 1971 – 2003, b) vekovo
špecifická ú mrtnosť na cirhó zu u 25- a viacročných muž ov a ž ien v roku 2003.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Z databázy Svetovej zdravotníckej organizácie (10) boli použ ité  nasledovné  ú daje: a)
štandardizovaná ú mrtnosť na cirhó zu pečene vo vybraných štátoch v rokoch 1986 – 2002, b)
incidencia vírusovej hepatitídy B a C na Slovensku za roky 1990 – 2003, c) spotreba čistého
alkoholu v litroch/osobu na Slovensku za roky 1970 – 2003.

Z databázy Interného oddelenia FNsP Milosrdní bratia s.r.o. Bratislava so spádovou
oblasťou 76 285 obyvateľov za roky 2000 – 2004 boli použ ité  nasledovné  ú daje: a) absolú tny
počet hospitalizovaných zo spádovej oblasti zariadenia, b) z chorobopisov pacientov sa zistil
absolú tny počet pacientov s cirhó zou a chronickými chorobami pečene podľa diagnó z,
pohlavia, veku, vzdelania, sociálneho statusu a prítomnosti rizikových faktorov.

Na triedenie a spracovanie ú dajov bol pož itý tabuľkový editor Microsoft Excel,
vypočítala sa hospitalizovanosť na 10 000 obyvateľov spádovej oblasti. Pre testovanie
rozdielov sa použ il chí kvadrátový test.

Výsledky
V sledovanom čase rokov 1971 – 2003 boli rozdielne trendy štandardizovanej

ú mrtnosti na choroby tráviacej sú stavy a na cirhó zu pečene na Slovensku. Zatiaľ čo trend
ú mrtnosti na choroby tráviacej sú stavy bol klesajú ci, trend ú mrtnosti na cirhó zu bol stú pajú ci
s náznakom poklesu v ostatných 3 rokoch. Najvyššia ú mrtnosť na cirhó zu bola v roku 1989
a najniž šia v roku 1971 a 1995 (obr. 1).
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Obr. 1. Porovnanie vývoja štandardizovanej ú mrtnosti na choroby tráviacej sú stavy a cirhó zu na Slovensku,
1971 – 2003

Štandardizovaná ú mrtnosť na cirhó zu pečene na Slovensku bola druhou najvyššou pri
porovnaní vybraných štátov a to: Maď arska, Českej republiky a Rakú ska. Najvyššiu ú mrtnosť
malo Maď arsko s tendenciou poklesu v sledovanom období rokov 1994 – 2002 (obr. 2).
Rozdielne sú  aj trendy ú mrtnosti, stú pajú ci u muž ov a stabilizovaný u ž ien v rovnakom čase
(obr. 3).

Podobne ako trend ú mrtnosti, aj vekovo špecifická ú mrtnosť na cirhó zu u muž ov bola
vyššia vo všetkých vekových skupinách v porovnaní so ž enami v roku 2003. Pomer vekovo
špecifickej ú mrtnosti muž ov a ž ien bol 3 – 3,7:1 v roku 2003. U oboch pohlaví sa ú mrtnosť
zvyšovala s vekom od 25 do 65 rokov (obr. 4). Krivky vekovo špecifickej ú mrtnosti muž ov
a ž ien sú  rozdielne, prudko stú pajú ce u muž ov do veku 65 rokov a mierne stú pajú ce u ž ien
v tom istom veku.
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Obr. 2. Porovnanie vývoja štandardizovanej ú mrtnosti na cirhó zu pečene, Slovensko a iné  štáty, 1986 – 2002
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Trendy hlavných rizikových faktorov, a to spotreba alkoholu a incidencia vírusovej
hepatitídy typu B, mali klesajú ci charakter, len trend incidencie vírusovej hepatitídy typu C
mal stú pajú ci trend. Dlhodobo sledovaná spotreba alkoholu (prezentovaná v čistom alkohole
v litroch na osobu a rok) bola klesajú ca, najvyššia v rokoch 1980 – 1982 (obr. 5).
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Obr. 5. Spotreba čistého alkoholu v litroch na osobu, Slovensko, 1970 -2003

Incidencia vírusovej hepatitídy typu B mala výrazne klesajú ci trend v rokoch 1980 –
2003 s náznakom stabilizácie v ostatných 4 rokoch. Incidencia sa pohybovala od najvyššej 33
v roku 1981 po 3 na 100 000 obyvateľov v rokoch 2000 – 2003 (obr. 6). Incidencia vírusovej
hepatitídy C je veľmi nízka, ale má stú pajú ci trend v rokoch 2000 – 2003 (obr. 7).

Obr. 6. Incidencia vírusovej hepatitídy B na Slovensku, 1980 – 2003

Obr. 7. Incidencia vírusovej hepatitídy C na Slovensku, 1990 – 2003
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V spádovom ú zemí Fakultnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia s.r.o.
Bratislava ž ilo 76 285 obyvateľov v rokoch 2000-2004. V tomto období bolo
hospitalizovaných 3 739 pacientov (1693 muž ov a 2046 ž ien). Hospitalizovanosť na cirhó zu
pečene bola 17,3 na 10 000 obyvateľov spádového ú zemia. Hospitalizovaných len s cirhó zou
bolo 132 pacientov a pre iné  ochorenia, ale sú časne s cirhó zou pečene 381 pacientov. Zo
všetkých 3226 hospitalizovaných malo 16% (513) pacientov cirhó zu pečene. Cirhó zu pečene
malo diagnostikovanú  25% muž ov zo všetkých 1351 a 9% ž ien zo všetkých 1875
hospitalizovaných v rokoch 2000 – 2004.

Vo všetkých vekových skupinách hospitalizovaných pacientov je vyšší výskyt cirhó zy
u muž ov v porovnaní so ž enami s výnimkou vekovej skupiny 65+ ročných. Vyšší výskyt
cirhó zy u muž ov bol štatisticky nevýznamný (p > 0,05) vo vekových skupinách 35- až  64-
ročných, zato vo vekovej skupine 65+ ročných bol štatistický významne vyšší výskyt (p <
0,01) cirhó zy u ž ien.

V rokoch 2000 – 2004 zomrelo spolu 211 pacientov (116 muž ov a 95 ž ien). S cirhó zu
pečene spolu 21% (45 pacientov), 7% na cirhó zu a 14% na iné  ochorenia a cirhó zu pečene.
Zo všetkých 116 muž ov zomrelo 30% s cirhó zou pečene, pričom 8% na cirhó zu a 22% na iné
ochorenie a cirhó zu. Zo všetkých 95 zomrelých ž ien s cirhó zu zomrelo 10%, pričom 6% na
cirhó zu a 4% na iné  ochorenie a cirhó zu pečene. Štatisticky významne viac (p < 0,01)
zomrelo muž ov pacientov v porovnaní so ž enami.

Zo všetkých 513 hospitalizovaných pacientov s cirhó zou 53% (274) udalo konzumáciu
alkoholu, 3% (14) prekonanie vírusovej hepatitídy B, konzumáciu alkoholu aj prekonanie
vírusovej hepatitídy A alebo typu B udalo 1% (6) pacientov. Najviac, 63% zo všetkých
pacientov s cirhó zou, malo len základné , 32% stredoškolské  a 5% vysokoškolské  vzdelanie.
Dôchodcov bolo 68%, zamestnaných 22% a nezamestnaných 10% zo všetkých pacientov
s cirhó zou pečene.

Diskusia
Ú mrtnosť na cirhó zu pečene mala na Slovensku v rokoch 1971 – 2003 stú pajú ci trend,

na rozdiel od ú mrtnosti na ostatné  choroby tráviacej sú stavy. Podobne stú pajú ci trend
v minulosti zistili aj v Taliansku (5) rovnako aj u bielych muž ov v USA (6). Pri porovnaní 4
najbliž ších štátov – Českej republiky, Maď arska a Rakú ska sa ukázalo, ž e Slovensko má
druhú  najvyššiu štandardizovanú  ú mrtnosť na cirhó zu pečene s náznakom poklesu v ostatných
3 rokoch.

Vysvetlenie nesú hlasných, opačných trendov ú mrtnosti na cirhó zu pečene a trendov
výskytu rizikových faktorov je mimoriadne komplikované . Čiastočne môž e tento stav
vysvetliť skutočnosť, ž e vývoj cirhó zy pečene trvá až  niekoľko rokov a preto sledovaná
ú mrtnosť môž e byť následok vyššieho výskytu vírusovej hepatitídy typu B a vyššej spotreby
alkoholu pred nami sledovaným obdobím. Ďalším mož ným vysvetlením môž u byť chyby
v klasifikovaní cirhó zy pečene v dôsledku zmeny Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá
vstú pila do platnosti 1.1.1994. Nezodpovedanou otázkou ostáva podiel profesionálnych
rizikových faktorov chemickej povahy, ktoré  boli pre naše sledovanie nedostupné . Rovnako
nedostupné  boli aj ostatné  rizikové  faktory, ako sú  primárna sklerotizujú ca cholangitída,
primárna biliárna cirhó za, dlhotrvajú ce vystavenia sa prírodným toxínom a ď alšie (4).

Zistený výskyt cirhó zy pečene hodnotený priemernou hospitalizovanosť 17,3 na 10
000 obyvateľov vo vybranom spádovom ú zemí bol zrejme len časťou skutočného výskytu
cirhó zy pečene na Slovensku.

Významne vyššia smrtnosť u muž ov – 30% a len 10% u ž ien, ktorá sa zistila v 5
ročnom sledovaní, indikuje vyššiu závaž nosť tohto problému u muž ov v porovnaní so ž enami.
Mož no však očakávať, ž e so zvyšujú cou sa spotrebou alkoholu u ž ien sa bude zvyšovať
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u nich chorobnosť aj ú mrtnosť na cirhó zu pečene. Pre spoločnosť je predaj alkoholu vysoko
ziskovou zálež itosťou.

Výskyt rizikových faktorov zistených u 513 pacientov s cirhó zou pečene je
diskutabilný. Podobne ako uvádza Brodanová (4), 53% pacientov udalo konzumáciu
alkoholu. Len 3% pacientov udali prekonanie vírusovej hepatitídy typu B a iba 1% oba
spomenuté  rizikové  faktory. Prekonanie vírusovej hepatitídy typu C neudal ani jeden pacient.
Dá sa predpokladať, ž e bola podhodnotená konzumácia alkoholu. Zo sociálno-ekonomických
rizikových faktorov udalo základné  vzdelanie 63% pacientov a 68% bolo dôchodcov, čo je
v zhode so zisteniami iných autorov (2, 13, 15). Aj výskyt steató zy pečene, od ktorej je už  len
malý krok k cirhó ze pečene, má v populácii narastajú ci trend s potvrdenými regionálnymi
rozdielmi. Štú dia „Dionysos“ v severnom Taliansku potvrdila prevalenciu tohto ochorenia
u kontrolovaných osôb 16%, ťaž kých alkoholikov 46%, obéznych 76% a obéznych a ťaž kých
alkoholikov 94,5% (8).

Pri nerešpektovaní sú časných klinických a epidemiologických poznatkov a z nich
vyplývajú cich mož ností aktívnej primárnej – terciárnej prevencie (od očkovania až  po
racionálnu farmakoterapiu), môž e kaž dá spoločnosť očakávať výrazné  negatívne trendy
v morbidite a mortalite pacientov s chronickými ochoreniami pečene a z toho vyplývajú ce
odborné , morálne i ekonomické  negatívne dopady (7).

Záver
Výskyt cirhó zy pečene je váž ny klinický aj verejno-zdravotný problém. Analýzy

výskytu ochorení, rizikových faktorov a ich komplikácii sú  nevyhnutné  pre riešenie tohto
problému.
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VPLYV KOŠ ICKEJ SPAĽOVNE KOMUNÁ LNEHO ODPADU NA ZLOŽ KY
Ž IVOTNÉ HO PROSTREDIA (VOĽNÉ  OVZDUŠ IE, ORNÁ  PÔ DA)

Z. Dietzová 1, J. Labancová 1, Z. Szeghyová 1, S. Rapant2

1Regioná lny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
riaditeľ : MUDr. P. Slezá k

2Š tá tny geologický  ústav Dioný za Š túra, Bratislava

Košická  spaľ ovňa komuná lneho odpadu Kosit, a.s. sa nachá dza cca 5 km vzdušnou
čiarou juhový chodne od okraja mesta Košice. Do prevá dzky bola spustená  v roku 1990, jej
účelom je spaľ ovanie tuhý ch domový ch a priemyselný ch odpadkov z mesta Košice a okolia.
Na zá klade vý sledkov merania emisií  je podľ a platný ch prá vnych predpisov zaradená  ako
veľ ký  zdroj znečistenia ovzdušia (obr. 1 a 2).

Obr. 1. Emisie – Spaľ ovňa odpadov Kosit a.s. za roky 2000 - 2005

V roku 2003 pracovníci Regioná lneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach, odboru hygieny životného prostredia začali prá ce na zdravotno-vý skumnom
projekte „Vplyv košickej spaľ ovne TKO na životné prostredie a zdravie okoložijúcich
obyvateľ ov“.
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Vý skum pozostá val z monitorovania kvality zložiek životného prostredia (voľ né
ovzdušie, orná  pô da) a biomonitoring u 240 obyvateľ ov obcí  Kokšov, Bakša, Valaliky, Geča
a Krá sna nad Horná dom. V rá mci tohto príspevku uvá dzame vý sledky monitorovania zložiek
životného prostredia, nakoľ ko laboratórne vyšetrenia odobratého biologického materiá lu od
respondentov ešte nie sú ukončené.

Obr. 2. Emisie  v toná ch za roky 2000 - 2005

Monitorovanie kvalita voľ ného ovzdušia bolo realizované 24 hodinový mi odbermi
vzoriek vo všetký ch štyroch vyššie uvedený ch obciach, a to 4 krá t do roka pri plnej prevá dzke
spaľ ovne a 1 x ako kontrolný  odber pri zastavenej prevá dzke.

Vo voľ nom ovzduší  boli sledované koncentrá cie:
PAU – Antracén, Fluorantén, Benzo(a)antracén, Benzo(b)fluorantén,

Benzo(k)fluorantén, Benzo(a)pyrén, Dibenz(a,h)antracén, Benzo(g,h,i)perylén,
Indeno(1,2,3)pyrén, Naftalén, Acetnaftyl, Acetnaftén, Fluorén, Fenantrén, Pyrén, Chryzén.

Kovy – olovo, kadmium, nikel, meď , arzén, mangá n, ortuť, chróm.
Ostatné – oxidy dusíka, oxid uhoľ natý , oxid siričitý , kyselina chlorovodíková , prach.
V grafickej podobe uvá dzame len vý sledky monitorovania exhalá tov, u ktorý ch boli

prekročené limity stanovené pre voľ né ovzdušie v životnom prostredí  (obr. 3 – 6).
V rá mci monitorovania kvality ornej pô dy bolo odobratý ch po 5 vzoriek pô d zo zá hrad

obyvateľ ov 4 sledovaný ch obcí , t.j. spolu 20 vzoriek. Sledované boli koncentrá cie tý chto
kovov: kadmium, chróm, antimón, meď , olovo, arzén, ortuť, zinok a selén.
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Získané vý sledky uvá dzame na nasledovný ch obr. 7 – 14.

Obr. 7. Kadmium v pô de Obr. 8. Chróm v pô de

Obr. 3. Kadmium v ovzduší
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Obr. 4. Nikel v ovzduší
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Obr. 6. Chró m v ovzduší
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Obr. 5. Mangán v ovzduší
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Obr. 9. Meď v pô de Obr. 10. Olovo v pô de

Obr. 11. Arzén v pô de Obr. 12. Ortuť v pô de

Obr. 13. Zinok v pô de Obr. 14. Selén v pô de

Legenda: V1 – V4: Valaliky, G1 – G5: Geča, KB1 – KB5: Kokšov Bakša, K1 – K5: Krá sna

Zá very
1. Spaľ ovňa je na zá klade vý sledkov monitorovania emisií  zaradená  ako veľ ký  zdroj

znečisťovania ovzdušia.
2. Vý sledky monitorovania imisií  poukazujú na prekračovanie limitný ch hodnô t u

kovov kadmium, chróm, mangá n, nikel.
3. Vý sledky laboratórneho vyšetrenia vzoriek pô d poukazujú na prekročenie limitný ch

hodnô t  u kovov Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, As.
4. Vý skum pokračuje biomonitoringom v 4 najbližšie lokalizovaný ch obciach okolo

spaľ ovne. Od 240 respondentov boli odobraté vzorky krvi, moču a vlasov, v ktorý ch do konca
roku 2006 budú laboratórne stanovené koncentrá cie Cd, Pb, As, Sb a Hg.
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INTEGROVANÝ  PROJEKT EU - JRC  V KRAKOVE
O VPLYVE ZNEČ ISTENIA OVZDUŠIA NA ZDRAVIE

K. Rimá rová
Ú stav hygieny Leká rskej fakulty UPJŠ,  Košice
prednostka: prof. MUDr. K. Bernasovská , CSc.

S rozvojom vedy sa rozvíjajú  aj naše vedomosti o ovzduší. Problé my s dýchaním,
astma či dokonca predčasné  ú mrtia môžu mať spoločné ho menovateľa –  znečistené  ovzdušie.
Poslanci EP už niekoľkokrá t diskutovali o emisiá ch CO2 a skleníkových plynoch, o vplyve
prachu a iných exhalá tov,  a tak sa ich pozornosť obracia aj na tieto významné  faktory
znečistenia.

Zdravé  životné  prostredie musí podľa Svetovej zdravotníckej organizá cie (WHO)
spĺňať päť zá kladných podmienok:  čisté  ovzdušie, bezpečná  pitná  voda a jej dostatok,
bezpečné  a výživovo-hodnotné  potraviny, bezpečné  a mierové  obydlia a obce, stabilné
globá lne ekosysté my vhodné  pre život ľudí.  Znečistenie ovzdušia je jedným z
najzá važnejších problé mov z globá lneho hľadiska. Vo svete je 500 miliónov ľudí denne
vystavených vysokým koncentrá ciá m škodlivín vo voľnom ovzduší, v ovzduší bytov, ako aj v
ich obydlí vo forme dymu z otvorených ohnísk a nedokonalých pecí. Viac ako 1,5 miliardy
ľudí žije v mestá ch s nebezpečne vysokými koncentrá ciami škodlivín v ovzduší. Priemyselný
rozvoj spôsobil obrovský ná rast emisií plynných a tuhých lá tok. Ďalšími zdrojmi týchto
škodlivín sú  doprava a zariadenia na výrobu energie (elektrickej a tepelnej). V rozvinutých
krajiná ch sa dosiahlo viditeľné  zlepšenie, ale situá cia je stá le nevyhovujú ca. V EU je
evidentný pokles emisií za posledných 10 rokov u väčšiny zá kladných škodlivín.

Kvalita ovzdušia sa v EU hodnotí podľa množstva emisií uvoľ ňovaných do ovzdušia a
koncentrá cií škodlivých lá tok v dýchacej zóne ľudí (tzv. imisií). Monitorujú  sa koncentrá cie
polietavé ho prachu, oxidu siričité ho, oxidov dusíka, troposfé rické ho ozónu, oxidu
uhoľnaté ho, olova a kadmia v prachu. Pre tieto lá tky sú  zá konom stanovené  limitné  (t. j.
najvyššie prípustné ) hodnoty. Výberovo sa podľa miestnej potreby merajú  aj ďalšie špecifické
škodliviny –  chlór, fluoridy, amoniak, sírovodík, sírouhlík, toxické  kovy a frakcie prachu do
10 μm (PM10) a 2,5 μm (PM2,5) v priemere. Za zdravotne významné  sa považujú  častice
inhalovateľné  a respirabilné , ktoré  sa dostá vajú  až do alveol. Pľ ú ca a dýchacie cesty môžu
vypudiť veľké  častice. Najväčší vplyv na zdravie majú  najmenšie častice –  stanovené  PM10
(mikrónov) alebo menej, a hlavne PM2,5 –  ktoré  preniknú  do pľ ú c a zostanú  tam, často tak do
tela prinesú  toxický ná klad a spôsobia, že tento nevítaný ná vštevník tam zostane. Jemné
častice sú  spojené  s vá žnym vplyvom na zdravie vrá tane chronickej bronchitídy, astmy
a predčasné ho ú mrtia.  Je zná me, že PM2,5 majú  potenciá lne najväčší vplyv na zdravie väčšej
časti celej populá cie.

Polietavý prach je sú hrnom všetkých dispergovaných prachových častíc v ovzduší. Do
atmosfé ry sa dostá va prirodzenou formou pri lesných požiaroch, vulkanickej činnosti alebo
počas peľovej sezóny. Zvyšovaniu jeho koncentrá cie však výrazne napomá ha aj aktivita ľudí,
a to konkré tne prevá dzkovaním elektrá rní, priemyselnou aktivitou, využívaním dopravy, či
spaľovaním komuná lneho a priemyselné ho odpadu. Tieto častice môže rozvíriť a do ovzdušia
dostať vietor alebo vzniknú  chemickými reakciami priamo v atmosfé re. Čím menšie, tým
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nebezpečnejšie. Jediným spôsobom ako sa prachové  častice môžu dostať do ľudské ho tela je
ich vdýchnutie. Nos a horné  dýchacie cesty doká žu zachytiť častice najväčších rozmerov,
avšak častice menšie ako 10 mikrometrov (PM10) sa usá dzajú  v priedušká ch, kde vyvolá vajú
kýchanie a kašlanie. Najmenšie častice, ktorých veľkosť je maximá lne 2,5 mikrometra
(PM2,5), sa môžu dostať až do pľ ú c a prostredníctvom nich aj do krvné ho obehu. Stá vajú  sa
tak spoluzodpovednými za astmu, alergie, srdcovo-pľ ú cne ochorenia a napokon aj predčasné
ú mrtia. Podľa sprá vy Svetovej zdravotníckej organizá cie (WHO) môže "dlhodobé  vystavenie
sú časnej miery koncentrá cie prachových častíc v ovzduší viesť k značné mu skrá teniu
očaká vanej dĺžky života ľudí. Toto skrá tenie je spôsobené  zvýšeným výskytom ú mrtí na
srdcovo-pľ ú cne choroby a rakovinu pľ ú c.

Situá cia v Európskej ú nii. Koncentrá cia častíc PM10 sa v Európskej ú nii meria
pravidelne už niekoľko rokov. Medzi najviac znečistené  oblasti patria najmä priemyselné
zóny a veľké  aglomerá cie, ale nie je to pravidlom. Keďže sú  prachové  častice veľmi ľahké ,
vietor ich ľahko premiestni aj na veľké  vzdialenosti. Relatívne "čisté " oblasti tak môžu byť
jednoducho znečistené  prachovými emisiami svojho suseda. Pozorovania a merania vykazujú
zatiaľ  najväčšiu mieru znečistenia v krajiná ch Beneluxu, v severnom Taliansku, v niektorých
častiach Nemecka a v krajiná ch strednej Európy. Merania najmenších častíc PM2,5 sú  zatiaľ
skôr sporadické  a na ich prevá dzku je potrebné  dodatočné  vybavenie meracích staníc. O
prachových časticiach diskutujú  aj poslanci Európsky parlament  EP schvá lil v posledných
rokoch viacero smerníc, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia.

Sprá va nemecké ho liberá la Holgera Krahmera o budú cej smernici EÚ  pre kvalitu
ovzdušia má  za cieľ  zaviesť ambiciózne limity pre jemné  častice PM2,5. "Vysoké  znečistenie
ovzdušia, najmä v husto osídlených regiónoch a aglomerá ciá ch  EÚ , je spoluzodpovedné  za
početné  ochorenia dýchacích ciest a ich ná sledky", uvá dza sprá va. Všeobecnejšiu tematiku
straté gie proti znečisteniu ovzdušia predložila do Parlamentu holandská  poslankyňa zo
Socialistickej skupiny Dorette Corbey. Podľa jej sprá vy "v dôsledku znečistenia ovzdušia
príde Európa o 3,6 miliónov rokov života, alebo inými slovami, 360 000 ľudí umrie o 10
rokov skôr".

Americký federá lny štandard pre dennú  priemernú  koncentrá ciu polietavé ho prachu je
150 μg/m3; ale taký istý je aj na Slovensku. Vplyv na zdravie, ako napríklad absenté rstvo
u detí v dôsledku astmy vzniká  pri 50 μg/m3. Britá nia stanovila nový cieľ  kvality ovzdušia
hodnotou 25 μg/m3 pre PM2,5; Kanadská  rada ministrov životné ho prostredia určila kanadský
štandard pre PM, určený pre jemné  čiastočky PM menšie ako 2,5 mikrónu, zná me ako PM2,5,
na priemerne 30 μg/m3 počas 24 hodín. Tento štandard by mal byť dosiahnutý v roku 2010.

 Výsledky integrované ho projektu EU-JRC v Krakove
 Emisie, ich zloženie a osud v environmente rezultujú ci do humá nnej imisnej

expozície a do poškodenia zdravia je veľmi ťažké  stanoviť. Poľ sko je krajnou, ktoré  napríklad
spotrebuje pri komuná lnom vykurovaní viac uhlia a fosílnych palív ako krajiny EU 15
spoločne. Tak isto treba brať v krajiná ch východnej a strednej Európy do ú vahy geometricky
narastajú cu emisnú   kontaminá ciu z dopravy.

JRC –  Európske centrum pre spojený výskum koordinovalo integrovaný projekt
v Krakove, vzhľadom na jeho lokalitu, blízkosť znečistenia z hutníckeho priemyslu
v Katoviciach, vzhľadom na prítomnosť loká lnych rezidenčných kú renísk v historickej časti
mesta. Spaľovanie uhlia priná ša vysokú  expozíciu časticiam a prachu PM, dioxíom,  PAU,
CO, ťažkým kovom a ostatným škodliviná m.

V integrovanom projekte a jeho výsledkoch boli potvrdené  tieto  sú vislosti:
- PM 10 „ indoor“  má  vysokú  korelá ciu s PM10 „outdoor“,
- ak je koncentrá cia PM 10 outodoor nízka pod 50 μg/m3   majú  v „ indoor pollution“

význam zdroje vnú torné  ako plyn, fajčenie, domá ci prach a podobne,
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- PM koncentrá cie ovplyvňujú  mortalitu a chorobnosť populá cie,
- zníženie koncentrá cií PM, hlavne PM 2,5 sa významne podieľa na znížení

kardiopulmoná lnej mortality a tiež aj na znížení ná dorovej mortality.
V rá mci projektu JRC sa hodnotila prierezová  štú dia, v ktorej sa porovná val „health

impact“ u osôb žijú cich v starej časti mesta s loká lnym vykurovaním uhlím a osôb, ktoré  mali
centrá lne vykurovania. U vyšetrovaných osôb sa hodnotil expozičný dotazník a pľ ú cne
funkcie, koncentrá cie kontaminantov boli u osôb hodnotené  aj „ indoor vs. outdoor“. Štú dia
zdravotné ho dopadu potvrdila, že dlhotrvajú ca expozícia splodiná m spaľovania uhlia vedie ku
zvýšenej prevalencii respiračných symptómov, k chronické mu kašľu a COBP (1, 2, 3).

Ďalšie komponenty znečistenia „ indoor“ ako sú  fajčenie a použitie plynu v domá cnosti
sú  tiež spojené  s negatívnym zdravotným ú činkom.

Podľa doporučení medziná rodných projektov o znečistení ovzdušia s dopadom na
zdravie bude veľmi významným krokom zníženie emisií, hlavne PM 2,5 a menších častíc.

Sú hrn
JRC projekt v Krakove bol vytvorený v spoluprá ci DJ Environment s podporou

Európskej komisie a podobá  sa na projekt CAFE. Projekt prispieva v Európskej ú nii ku
harmozná cii a  zjednoteniu odporú čaní a limitov pre kvalitu ovzdušia. Projekt poukazuje že je
neustá le nutné  revidovať a meniť staré  limitné  hodnoty pre kvalitu ovzdušia. Projekt prispieva
ku kritickej analýze a vedeckej evidencii nutnosti také ho direktívy pre normotvorbu neustá le
obnovovať a meniť. Krakovský projekt vo výsledkoch zo svojich pracovných balíkov vedie
k hlbšiemu porozumeniu fyziká lnych a chemických procesov, ktoré  determinujú  ú činok
polutantov na humá nnu populá ciu a vegetá ciu. Je to umožnené  aj rôznymi systé mami nielen
monitorovania, ale aj modelingu a používania zv. disperzných modelov.

Projekt podporuje aktivity EU nazývané  - Európska straté gia environmentu a zdravia
(European Environmental and Health Strategy) .

Špecifické  ciele tejto akcie sú  nasledovné  (1, 2, 3):
- harmonizá cia a štandardizá cia meraní kvality ovzdušia,
- rozvoj referenčných kreditných metodík. straté gie merania a poskytovanie guidelinov -

odporú čaní pre členské  štá ty na implementá ciu smerníc pre kvalitu ovzdušia,
- podpora aktivít modelovania kvality ovzdušia, podpora programu CAFE, modelovania

odhadu ú činku v prípade redukcie emisií,
- odhad zdravotné ho rizika rezultujú ceho zo znečistenia, koordiná cia projektu PEOPLE

v niekoľkých európskych metropolá ch,
- tento projekt hodnotí tak „ indoor“ ako aj „outdoor“ znečistenie, personá lne

monitorovanie, modely zaoberajú ce sa s dynamikou aerosolov a zdravotný efekt malých
a veľmi malých častíc  polietavé ho prachu.

Literatú ra:
1. www.jrc.cec.eu.int
2. www.krakow.pios.gov.pl/ispra/projektjrc_pl.htm
3. projects.jrc.cec.eu.int/
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VPLYV FAJČ ENIA – AKO NEPRIAZNIVÉHO FAKTORA Ž IVOTNÉHO
PROSTREDIA – NA VYBRANÉ  PARAMETRE BRONCHOALVEOLÁ RNEJ

LAVÁ Ž E V EXPERIMENTE1

M. Hurbá nková ,  S. Č erná ,  M. Beňo
Slovenská  zdravotnícka univerzita, Bratislava.

rektor SZU: prof. MUDr. J. Štencl, CSc.

Ú vod
Jednou z príč in ná rastu pľúcnych ochorení v dôsledku zneč isteného ovzdušia je aj

fajč enie. Mnohé zná me polutanty, ktoré vznikajú z environmentá lnych a priemyselný ch
zdrojov ako sú benzen, formaldehyd, olovo a arzen, vyskytujú sa  tiež v cigaretovom dyme.
Tabakový  dym obsahuje okolo 4800 substancií, 69 doká zaný ch karcinogénov a množstvo
toxický ch substancií, z ktorý ch mnohé sú vysoko reaktívne. Dym z cigariet pozostá va z  fá zy
plynnej a č asticovej. Cigaretový  dym je komplexná  zmes, ktorá  je zložená  z  mnohý ch
identifikovaný ch zložiek, obsahuje oxidanty a rôzne toxické lá tky, ktoré poškodzujú
predovšetký m pľúca. Aktivuje zá palové bunky, ktoré generujú voľné radiká ly, enzý my
a bioaktívne lá tky. Rovnová ha medzi poškodením a opravou pľúcnych buniek je dôležitý m
faktorom pri vzniku a rozvoji chorôb vyvolaný ch cigaretový m dymom (1, 2).

Prá ve z tohto dôvodu je potrebné sledovať  toxicitu tabakového dymu ako celku. V
našej prá ci sme sledovali vplyv tabakového dymu  na vybrané zá palové a cytotoxické
parametre bronchoalveolá rnej lavá že v experimente na potkanoch. Fajč enie je chronicky
pôsobiaca noxa, ktorej ireverzibilné ná sledky sa prejavujú až po dlhodobej inhalá cii
cigaretového dymu. Podľa WHO je fajč enie zodpovedné za vznik najmä nasledovný ch skupín
ochorení:
1. 30 % ná dorový ch chorôb s najvý raznejším podielom rakoviny pľúc (90% u mužov a

70% u žien), ale i ná dorový ch chorôb úst, hrtana, pažerá ka, žalúdka, pankreasu, hrubého
č reva, koneč níka, peč ene, moč ového mechúra, prsníka a č ípku maternice.

2. 20 % kardiovaskulá rnych chorôb – ICHS, ateroskleróza a ischémia ciev dolný ch
konč atín.

3. 75 % chronickej bronchitídy, ktorá  môže vyústiť do chronickej obštrukč nej choroby pľúc
a emfyzému.   

Okrem uvedený ch ochorení  má  fajč enie doká zateľnú súvislosť s vý skytom
cerebrovaskulá rnych ochorení, kompliká cií v tehotenstve a pri pôrode, nepriaznivý  úč inok na
plod a novorodeneckú úmrtnosť. Každý ch 10 sekúnd na svete zomrie 1 č lovek na ná sledky
fajč enia (1).

Podľa IARC (International Agency for Research on  Cancer):
- priamy úč inok cigaretového dymu (mnohé jeho zložky) je klasifikovaný  ako humá nny

karcinogén a je zaradený  do skupiny 1.

- ako humá nny karcinogén je klasifikovaný  aj tabakový  dym u pasívnych fajč iarov
(tabakový  dym v životnom prostredí – skupina 1)   (3)

                                                          
1 Táto práca bola podporovaná MZ SR v rámci projektu Obranné  mechanizmy a patogenéza pľ úcnych
ochorení po expozícii pevným aerosólom a fajčeniu v experimente (19-10-07).
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Spomínané ochorenia majú nesmierne zá važný  dopad na ekonomiku prostredníctvom
strá t, ktoré vznikajú úbytkom pracovnej sily a ná kladom na zdravotnú a sociá lnu starostlivosť.
Navyše vysoký  vý skyt spomínaný ch ochorení brá ni rý chlejšiemu vzostupu dĺžky života ná šho
obyvateľstva. Na Slovensku zomiera na choroby súvisiace s fajč ením roč ne asi 20 tisíc osôb.
Je doká zané, že život fajč iarov sa skracuje asi o 8 -10 rokov (priemerne o 5 min. pri vyfajč ení
jednej cigarety). Absolútna väč šina ľudí, ktorí zomreli na infarkt alebo rakovinu pľúc boli
fajč iari. Z toho dôvodu sme chceli našou prá cou prispieť k  poznaniu patomechanizmu
pľúcnych poškodení vzniknutý ch vplyvom fajč enia - ako konkrétneho faktora životného
prostredia.

Cieľom prá ce bolo:
- zistiť úč inky fajč enia na vybrané zá palové a  cytotoxické prametre  bronchoalveolá rnej

lavá že,
- zistiť vplyv fajč enia na nešpecifické bunkové obranné mechanizmy,
- z analý zy  vý sledkov zistiť, ktoré  pľúcne parametre zohrá vajú vý znamnú úlohu v obrane

ako aj patomechanizme pľúcnych poškodení po cigaretovom fajč ení,
- sledovaním vybraný ch citlivý ch markerov chceme zistiť ich podiel na obrannom

mechanizme ako aj patomechanizme pľúcnych ochorení v dôsledku fajč enia –
environmentá lnej expozície.

Materiá l a metódy
- V pokuse sme použili samcov Wistar potkanov (Anlab, Praha, Č eská  republika)

s hmotnosťou 153,7 g na zač iatku pokusu. Zvieratá  sme chovali za štandardný ch
podmienok predpísaný ch pre chov laboratórnych zvierat. Dostá vali konvenč né
granulované krmivo ST1 (TOP-Dovo, Dubové, Slovenská  republika) a pitnú vodu ad
libitum.

- Pri inhalá cii cigaretového dymu boli zvieratá  umiestnené v špeciá lnej inhalač nej komore
(Tobacco and Health Research Institute - THRI, Lexington, KY, USA), do ktorej sa
č erpadlom vhá ňal hlavný  prúd cigaretového dymu z cigariet typu 1R1 (THRI, Lexington,
KY, USA). Množstvo preč erpaného dymu sme kontrolovali na zá klade vá ženia č astíc
(total particulate matter –TPM) zachytený ch na filtri typu Cambridge (THRI, Lexington,
KY, USA). Zvieratá  (n=6) inhalovali tabakový  dym denne okrem sobôt a nedieľ po dobu
6 mesiacov dve hodiny denne (85 mg TPM  /m3 vzduchu, približne 8 cigariet).

- Po šiestich mesiacoch sme zvieratá  utratili  exsangviná ciou (prerezaním vena cava
caudalis) v  i. p. tiopentalovej narkóze (150 mg/1kg). Bronchoalveolá rnu lavá ž (BAL)
sme robili modifikovanou metódou podľa Myrvika (4). Pľúca sme premý vali 3 x 5 ml
vý plachového roztoku. Takto získanú lavá žnu tekutinu (BALF) sme odstreďovali 10
minút pri 4o C a 400 g.  V našej prá ci sme použili natívnu lavá ž a sediment BAL buniek
(doplnený  fyziologický m roztokom na koncentrá ciu 106 buniek/ml).

Sledované zá palové a cytotoxické parametre BAL
- poč et leukocytov a alveolá rnych makrofá gov (AM) v BAL
- diferenciá lny obraz BAL  (%  PMNL, AM, LY)
- %  nezrelý ch foriem AM a
- %  dvojjadrový ch buniek BAL
- fagocytová  aktivita a viabilita AM

Podrobný  popis metodík uvá dza prá ca autorov Hurbá nková  a Kaiglová  (5)

Vý sledky
Vý sledky subchronického úč inku fajč enia na vybrané zá palové a cytotoxické

parametre udá va tab. 1.



77

V porovnaní s kontrolnou skupinou sme zistili:
- štatisticky vý znamné zvý šenie % polymorfonukleá rnych leukocytov, % lymfocytov a  %

nezrelý ch foriem AM,
- štatisticky vý znamné zníženie viability AM,  % fagocytovej aktivity AM a  % AM

z diferenciá lneho obrazu buniek BAL,
- šesť mesač né fajč enie vý znamne neovplyvnilo poč et buniek a poč et AM v BAL ako aj %

dvojjadrový ch buniek v BAL. Vý sledky sme vyhodnotili Wilcoxonový m testom.

Tab. 1. BAL parametre po 6-mesač nej inhalá cii cigaretovému dymu

Parametre BAL Kontrolná skupina Exponovaná skupina
( 8 cigariet denne )

Počet Le
(10 3 )

1877,5
(1762,0; 2091,0)

1986,5
(1702,5; 470,63)

Počet AM
(10 3 )

1406,5
(1350,0; 1648,25)

1399,5
(1228,5; 1845,0)

AM
%

98,0
(98,0; 98,0)

↓ 86,5**
( 85,25; 87,75)

PMNL
%

1,0
(1,0; 1,0)

↑ 9,5 **
(7,5; 10,75)

Ly
%

1,0
(1,0; 1,0)

↑ 4,0**
(4,0; 4,75)

nezrelé formy AM
%

8,5
(7,25; 9,75)

↑ 22,5 **
(18,75; 30,0)

dvojjadrové bunky
%

2,5
(2,0; 3,0)

↑ 3,0
(3,0; 3,75)

viabilita AM
%

90,0
(89,25; 90,75)

↓ 81,5 **
(78,5; 83)

fagocytová  activita AM
%

23,5
(20,75; 28,5)

↑ 12,5 **
(12,0; 13,75)

Hodnoty predstavujú mediá ny a 25. a 75. percentil;  ** p<0,01
 ↓ zníženie alebo ↑ zvý šenie hodnôt oproti kontrole

Diskusia a zá ver
Poč et a typ  buniek získaný ch BAL ako aj ich viabilita, fagocytová  aktivita a stav

aktivá cie AM dá vajú možnosť pochopiť potenciá lny škodlivý  úč inok inhalovaného
cigaretového dymu. V našej štúdii sme zistili, že 6 mesač ná  inhalá cia cigaretového dymu
poč et celkový ch buniek ani AM v BAL v porovnaní s kontrolnou skupinou neovplyvnila.
Inhalované č astice ako aj ich depozit v pľúcach sú prevažne vychytá vané a eliminované
z organizmu  alveolá rnymi makrofá gmi. Pretože AM sú prvý mi bunkami, ktoré prichá dzajú
do styku s inhalovanou noxou, sú prioritne používané v in vivo a in vitro experimentoch na
zistenie cytotoxicity  inhalovaný ch škodlivín. Zohrá vajú vý znamnú úlohu v mechanizme,
ktorý  reguluje odpoveď  po ich expozícii. Vedľa ich prioritnej schopnosti fagocytovať, sú tiež
vý znamné imuno-regulač né a sekréč ne bunky, zahrnuté do obranného mechanizmu ako aj
patogenézy mnohý ch pľúcnych ochorení. Vo fá ze aktivá cie uvoľňujú mnohé cytokíny,
reaktívne kyslíkové intermediá ty ako aj rôzne mediá tory zá palovej odpovede – vý znamné
modulá tory bunkového rastu a diferenciá cie (6,7,8,9). AM sú predominantné bunky prítomné
v  BAL a  zmena v  ich poč te alebo funkcii urč uje pľúcne poškodenie a charakterizuje
patogenitu ako odpoveď k expozícii polutantov. V porovnaní s kontrolou sme u fajč iacej
skupiny zistili vý znamne zvý šené % nezrelý ch foriem AM. Zvý šenie nezrelý ch
monocytový ch foriem AM môže byť ako ná sledok patologickej reakcie po expozícii
intenzívnemu cigaretovému fajč eniu, anorganický m vlá knam atď., ako aj pri urč itý ch
intersticiá lnych pľúcnych ochoreniach (sarkoidózy, silikózy, azbestózy) (10).
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Č o sa tý ka  dvojjadrový ch buniek v BAL, tieto sa v lavá ži vyskytli vo zvý šenom poč te
(o 16,6 % viac) v porovnaní s kontrolnou skupinou ale zvý šenie nebolo  štatisticky vý znamné.
Beňo a kol. vo svojej prá ci tak isto doká zali, že dvoj a viacjadrové bunky sú vhodný m
biomarkerom pľúcneho zá palu (11).

Diferenciá lny obraz buniek ako aj celkový  poč et buniek sú dôležitý mi ukazovateľmi
bunkovej analý zy v BAL. Expozícia škodlivý m substanciá m spôsobuje zmenu
v diferenciá lnom poč te buniek BAL a to proporcioná lnym zvý šením zá palový ch buniek
PMNL a Ly. Zvý šenie zá palový ch buniek môže tiež navodiť aj redukcia absolutného poč tu
AM (6, 8).  Expozícia cigaretovému dymu v našom prípade vý znamne znížila % AM
a vý znamne zvý šila % PMNL a LY (diferenciá lny obraz BAL buniek). PMNL tvoria dôležitú
č asť diferenciá lneho obrazu buniek najmä v akútnej fá ze – ako odpoveď k expozícii
inhalovaný m škodliviná m (6).  Froudarakis et al. zistili u fajč iarov vý znamné zvý šenie
neutrofilov. (12).  Podľa  Dziedzica et al.  dlhodobá  perzistencia tý chto vlá kien a tý m
navodené zvý šenie PMN môže byť aký msi prediktorom vý voja metaplastický ch procesoch
v pľúcach (6).

Zníženie poč tu makrofá gov, viability a fagocytovej kapacity môže vyústiť  do
oslabeného clearence inhalovaný ch č astíc (teda aj cigaretového dymu), č o môže ná sledne
viesť k zvý šeniu úč innej dá vky potenciá lnej  škodliviny (6,8).  Naša štúdia pouká zala na
štatisticky vý znamne zníženú viabilitu  a fagocytovú aktivitu AM, č o svedč í o oslabení
obrannej schopnosti organizmu v dôsledku cigaretového fajč enia.
- Vý sledky prezentovanej štúdie potvrdili, že šesť mesač ná  inhalá cia cigaretového dymu (8

cigariet denne) štatisticky vý znamne - voč i kontrole - ovplyvnila väč šinu nami
vyšetrený ch parametrov BAL u potkanov.

- Prítomný  zá palový  proces a  vý znamné zmeny bunkovej nešpecifickej obrany môžu
signalizovať cytotoxický  úč inok  cigaretového dymu na pľúcne tkanivo.

- Dlhodobo zotrvá vajúci zá pal v pľúcach môže zohrá vať vý znamnú úlohu v  ná slednej
genotoxicite, prípadne karcinogenicite cigaretového dymu, keďže ten je podľa IARC
zaradený  do skupiny 1 ako humá nny karcinogén.
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RIZIKÁ  ORNITÓ ZY – PSITAKÓ ZY U ĽUDÍ  NA SLOVENSKU A JEJ PREVENCIA1

L. Č isláková, E. Dorko, M. Halánová
Ústav epidemioló gie LF UPJŠ, Koš ice

prednostka: prof. MVDr. L. Č isláková, CSc.

Pô vodcami ornitó zy – psitakó zy a cicavčích chlamydió z sú obligátne intracelulárne
gramnegatívne baktérie Chlamydophila psittaci, patriace do radu Chlamydiales.

Psitakó za je systémové ochorenie papagájovitých vtákov a ľudí. Podľa medzinárodného
zoznamu chorô b a príčin smrti WHO ornitó za je rovnocenný termín pre takú istú infekciu
iných než papagájovitých vtákov, rovnako prenosnú na ľudí. U ľudí prebiehajú ako akútne
horúčkovité pľ úcne alebo systémové ochorenia od inaparentných foriem cez miernejš ie formy
pripomínajúce chrípku až po ťažké pneumó nie so sepsou aj s fatálnym priebehom.

U vtákov a rô znych druhov domácich zvierat, ktoré sú rezervoárom a prameňom infekcie,
sú známe inaparentné a klinicky manifestné formy, najmä konjunktiválne, intestinálne,
respiračné a genitálne.

U ľudí vzniká infekcia vzdušnou cestou. Inkubačná doba trvá 1 – 2 týždne. Ochorenie
začína horúčkami od 38 °C, neskô r až nad 40 °C, potením, bolesťami hrdla a svalov, silnými
bolesťami hlavy, svetloplachosťou, nechutenstvom, malátnosťou, niekedy nauzeou
a zvracaním. Mô žu sa vyskytnúť aj bolesti hrdla, zachrípnutie, suchý kaš eľ  a bolesti na
hrudníku. V ťažkých prípadoch sa mô žu koncom prvého týždňa vyvinúť príznaky
bronchopneumó nie. Pri rtg náleze sa zistia rozsiahle zápalové ložiská a pleurálny výpotok. Pri
nepneumonických formách je častý toxický alebo septický stav s vysokou horúčkou, triaškou,
bolesťami hlavy, ružovými škvrnami na koži a s prejavmi postihnutia rô znych orgánov ako
meningoencefalitída, myokarditída, perikarditída, hepatitída, pankreatitída, prípadne
tromboflebitída, prípadne zlyhanie obličiek.

Predložené údaje poskytujú obraz o výskyte ornitó zy – psitakó zy a cicavčích chlamydió z
na Slovensku v roku 2005, kedy bolo hlásených 8 ochorení u ľudí. (V roku 2001 – 4, 2002 –
7, 2003 – 1, 2004 – 4). Vš etky ochorenia sa vyskytli v okresoch Koš ice I – IV (tab. 1).
V anamnéze pacienti často uvádzali kontakt s holubami a ich výlučkami.

Mestské populácie zdivočených holubov sa stali súčasťou synantró pnej fauny mnohých
miest, kde nachádzajú dostatok potravy a priaznivé podmienky na hniezdenie. Vzhľadom na
zdravotné riziko ochorenia ľudí i ochrany stavebných pamiatok je vš ak dô ležité vykonávať
preventívne opatrenia zabraňujúce predovš etkým ich hniezdeniu. Dô ležité je uzatvárať strešné
okná, udržiavať čistotu povalových priestorov budov, nekŕmiť tieto vtáky. Pri premnožení
holubov sa odporúča pristúpiť k dô raznejš ím formám regulácie ich počtu napr. podávaním
preparátov na zníženie ich rozmonožovacej schopnosti, odchytom či odstrelom. Rieš enie
problematiky je v pô sobnosti veterinárnej služby, ktorá hodnotí stav premnoženia holubov
v danej lokalite a potrebu ich regulácie. Č innosť v tejto oblasti má vykonávať aj Slovenský
zväz ochrancov prírody a krajiny.

Diagnostika chlamydió zy u zvierat sa vykonávala na vš etkých sérologických oddeleniach
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenska š tandardnou metó dou RVK, ktorú
odporúča OIE v Paríži, za použitia skupinovo špecifického antigénu Chlamydophila psittaci.
                                                
1 Prá ca bola riešená  v rámci grantový ch projektov VEGA MŠ SR č. 1/3533/06, č. 2/5032/25 a KEGA
MŠ SR č. 3/4207/06.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Pracoviská Bratislava, Nitra, Dolný Kubín, Zvolen, Prešov a Koš ice používajú jednotne
rovnaký antigén Chlamydophila psittaci pre RVK f. Bioveta Ivanovice na Hané, f. Test – Line
Brno a Virologický ústav SAV Bratislava.

Tab. 1. Hlásené ochorenia na ornitó zu – psitakó zu na Slovensku v r. 2005

Pacient Obec Dá tum
ochorenia

Odber
vzoriek Vyšetrenie Príznaky ochorenia Prameň

ná kazy
56 r.
muž,
hutný
inžinier

Koš ice február 2005 1.3.2005
11.4.2005

RVK 1:64
RVK 1:32

sťažené dýchanie,
kaš eľ , slabosť

zber holubov
(súťaže)

40 r.
muž,
pracovník
Voj. vet.
ústavu

Koš ice

pred 3 rokmi
pozitívny
na ornitó zu -
psitakó zu

5.4.2005 RVK 1:8 + + +

bolesti kĺbov,
priehlavkov,
dráždivý kaš eľ

sokoly
(chovná
stanica)
krúžkovanie,
výtery zo
zobákov,
zber trusu

35 r.
žena,
admin.
prac.

Koš ice jún 2005 2.6.2005 RVK 1:8 + + +

T 39 °C,
pretrvávajúce
bolesti tela,
kĺbov,
riedke stolice,
prijatá na oddelenie
ako
febril. stav

chová
kanárikov,
suchozemské
korytnačky

26 r.
muž,
inžinier Koš ice jún 2005 27.6.2005 RVK 1:8

asi 1 mesiac
T 40 °C, celková
slabosť,
kaš eľ

neudaný

54 r.
žena,
predavačka

Koš ice

júl 2005
6.7.
7.7. prijatá na
Inf. kliniku

10.7.2005 RVK 1:128

T 38,8 °C,
Broncho-pneumó nia,
silné bolesti glutea
7.7.

57 r.
muž,
lekár

Koš ice

23.5.2005
poukázaný na
Inf. Kliniku pre
stav po liečbe
borelió zy

24.8.2005 RVK 1:8 + + +
bolesti kĺbov, rinitída,
v zime 2004 prekonal
zápal pľ úc

z balkó na
odstraňoval
trusy holubov

34 r.
žena,
nezamestn.

Koš ice
7.11.2005 ju
poškriabala na
krku mačka

18.11.2005 RVK 1:64

subfebril.,
T 37,5 °C,
slabosť,
dýchacie ťažkosti,
bolesti svalov a kĺbov

chovala
andulky a
mačku

41 r.
žena,
domáca

Koš ice 1.12.2005 6.12.2005 RVK 1:8 + + +

bolesti prieduš iek,
kaš eľ ,
 Slabosť,
búšenie srdca

holuby
hniezdiace na
balkó ne

Vyš etrenia sa robili za účelom zisťovania etioló gie reprodukčných porúch, pred aukčnými
trhmi, predajmi, pred pripúšťaním, v karanténach a pri ochoreniach ľudí na ornitó zu –
psitakó zu. Vyš etrených bolo 11 087 krvných vzoriek zvierat. Pozitívna reakcia bola u 1 396
zvierat. Premorenosť u hovädzieho dobytka bola 11,1 %, u oviec 15,9 % a u kô z 10,5 %.
Najvyš š í percentuálny podiel vyš etrovaných krvných vzoriek tvorili séra hovädzieho dobytka
a oviec 30,7 % (tab. 2).
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Tab. 2. Sérologické vyš etrenia zvierat na chlamydió zu metó dou RVK v r. 2005
PozitívneDruh zvierat Počet vyš. N % Titer protilá tok

HD 7 461 831 11,14 1:64 – 1:1024
Ovce 3 410 543 15,9 1:64 – 1:4096
Kozy 162 17 10,5 1:64 – 1:128
Oš ípané 11 - -
Psi 13 - -
Mačky 14 2 14,3 1:64 – 1:512
Zoo 3 - -
Iné 7 - -
Kone 3 3 100 1:64
Vtáky 3 - -
Spolu 11 087 1 396 12,6

Záver
Chlamýdiové infekcie spô sobené Chlamydophila psittaci patria medzi závažné infekcie

ľudí. Na chlamýdiovú infekciu treba myslieť pri pneumó niách a chrípke podobných
ochoreniach, po kontakte s doma chovanými okrasnými a spevavými, ale aj v prírode alebo
mestách žijúcimi domácimi a sťahovavými vtákmi, predovš etkým po kontakte s úžitkovými
vtákmi, u profesionálne exponovaných ľudí vo veľkochovoch hydiny a spracovateľ ských
podnikoch. Podozrivé sú aj potraty a predčasné pô rody mŕtvo narodených detí u žien
s ochoreniami v gravidite po kontakte s domácimi zvieratami, najmä ovcami. Cielená
laborató rna diagnostika mô že tiež pomô cť objasniť niektoré systémové ochorenia nejasnej
etioló gie. Uvedené poznatky potvrdzujú potrebu ďalš ieho sledovania výskytu chlamýdiových
nákaz prenáš aných z vtákov, prípadne cicavcov na ľudí a zabezpečenie diferenciálnej
diagnostiky pneumó nií. Papagájce vlnkované a papagáje zostávajú potencionálnymi
prameňmi nákazy a chov týchto vtákov je spojený so zdravotným rizikom. Zamorenie chovov
nastáva výmenou a doplňovaním novými kusmi, pochádzajúcimi z nekontrolovaných chovov
alebo často i pašovanými vtákmi. Chov za účelom predaja by sa mal uskutočňovať len
s povolením, aby sa zabezpečila evidencia a náležitá veterinárna kontrola. Pri výstavách
okrasných vtákov by sa mali vykonávať vš etky preventívne opatrenia, aby nedoš lo k nákaze
ľudí. Dô ležitá je karanténa dovezených a tiež na predaj a výstavy určených vtákov.
V súčasnosti eš te stále veľ a chorých ľudí na ornitó zu – psitakó zu uniká pozornosti
a evidencii.
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RIZIKO KARDIOVASKULÁ RNYCH CHORÔ B V SLOVENSKEJ POPULÁ CII
VO VZŤAHU K PSYCHOSOCIÁ LNYM FAKTOROM1

J. Jurkovič ová, Z. Štefániková, Ľ . Ševč íková, Ľ . Sobotová, Ľ . Á ghová
Ú stav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

prednostka: doc. MUDr. Ľ . Ševč íková, CSc.

V sú č asnosti stále viac vedeckých dôkazov svedč í o tom, že psychosociálne faktory
prispievajú  k riziku vývoja KVCH nezávisle od štandardných rizikových faktorov (1). Mnoho
štú dií sa zameriava na vzájomný vzť ah medzi urč itými osobnostnými charakteristikami,
negatívnymi pocitmi, sociálnou izoláciou, sociálno-ekonomickými faktormi a inými
psychologickými, bahaviorálnymi a sociálnymi faktormi, ktoré  hrajú  významnú  ú lohu
v duševnom a telesnom zdraví a pri vývoji a progresii široké ho spektra chorôb. Všetky štú die
zdôrazňujú  veľkú  zložitosť  faktorov, ktoré  majú  ú lohu v zdraví a v chorobe č loveka. Zložité
vzť ahy medzi zdravím z aspektu telesné ho, duševné ho a sociálneho a pohody č loveka sa
odrážajú  v koncepcii kvality života (2, 3).

Psychický stav obyvateľstva je pomerne málo preskú maným faktorom, ale môže sa
podieľať  na zhoršujú com sa zdravotnom stave obyvateľstva. Vysoký nárast nezamestnanosti,
prehlbovanie rozdielov v životnej ú rovni a iné  problémy v sú vislosti s tranformač nými
procesmi sa pravdepodobne odrážajú  na zhoršujú com sa psychickom stave populácie SR.
Predpokladá sa zvýšený poč et stresovaných, depresívnych, anxióznych, hostilných,
agresívnych a frustrovaných osôb s následnými negatívnymi dopadmi na životný štýl
(zvýšená spotreba cigariet, alkoholu a iných psychoaktívnych látok a pod.), č o môže
spolupôsobiť  pri zvyšovaní rizika kardiovaskulárnych a nádorových ochorení (4, 5, 6).

K psychosociálnym faktorom, ktoré  môžu mať  sú vislosť  s chronickými ochoreniami
hromadné ho výskytu a najmä so vznikom (prípadne aj s lieč bou a s prognózou) ICHS, patria
rôzne behaviorálne, psychologické  a sociálne faktory (napr. nízka sociálno-ekonomická
ú roveň, nedostatok sociálnej podpory a sociálna izolácia), osobnostné  charakteristiky (napr.
typ správania, hostilita), emocionálny stav (napr. depresia, ú zkosť ) a sociálne alebo pracovné
prostredie (napr. psychosociálny stres) (7).

Materiál a metódy
V sú bore 9983 obyvateľov SR – dobrovoľníkov v priemernom veku 48,3 ± 14,9 rokov

(35,3 % mužov v priemernom veku 47,7 ± 15,1 rokov a 64,7 % žien v priemernom veku 48,7
± 14,8 rokov) sme okrem tradič ných rizikových faktorov (RF) kardiovaskulárnych chorôb
(KVCH) vyšetrovali aj vybrané  psychosociálne faktory: stres v zamestnaní, stres v sú kromí,
sociálna izolácia, stupeň vzdelania. V menšej skupine 4299 osôb sme zisť ovali aj niektoré
prejavy duševné ho zdravia, najmä výskyt príznakov depresie, ú zkosti a hostility pomocou
dotazníka, v ktorom vyšetrení odpovedali spolu na 14 otázok. Hodnotili sme každú  odpoveď
osobitne ako priaznivú /nepriaznivú , u každé ho respondenta sme vyhodnotili sú č et
nepriaznivých odpovedí a vyhodnotili sme aj osoby so všetkými odpoveďami priaznivými.

                                                
1 Tá to prá ca bola realizovaná  s finančnou podporou grantu VEGA MŠ  SR a SAV č. 1/4274/07 a
spoločnosti Unilever

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Z tradič ných RF sme vyšetrovali hladinu celkové ho cholesterolu v krvi metódou
suchej kvapky (Reflotron), krvný tlak (TK) digitálnym tlakomerom Omron v štandardných
podmienkach, antropometrické  ukazovatele zamerané  na nadhmotnosť  a obezitu (BMI, %
telesné ho tuku, obvod pása) a z faktorov životné ho štýlu sme sa zamerali najmä na fajč enie,
telesnú  inaktivitu a vybrané  stravovacie zvyklosti.

Výsledky a diskusia
Stres
Stres sa stal v posledných desať roč iach „módnym“ rizikovým faktorom, ale jeho

priamy vplyv na vznik a rozvoj niektorých ochorení sa dá len veľmi ť ažko dokázať .
Problémom je exaktné  meranie „veľkosti“ stresu a rozlič ná reaktibilita ľudí na rovnaký
stresor.

Z 9983 respondentov č astý stres v zamestnaní uviedlo spolu 50,4% zamestnaných
osôb, č astejšie muži (54,1%) než ženy (48%); najč astejšie pociť ujú  stresové  situácie muži aj
ženy v strednom veku (muži vo veku 35 – 44 rokov – 60,2% a ženy 35 – 54 roč né  – 49,5%)
(obr. 1).

V sú kromí č astejšie pociť ujú  stres naopak ženy (27,7%) než muži (15,2%). Muži
pociť ujú  stresové  situácie v sú kromí viac-menej rovnomerne vo všetkých vekových
skupinách s veľmi miernym zvyšovaním v najvyššom veku; ženy najč astejšie pociť ujú
stresové  situácie vo veku 55 – 74 rokov (obr. 1).

Obr. 1. Výskyt č astých stresových situácií v zamestnaní a v sú kromí u mužov a žien a v závislosti od veku (n =
9983)

Trend vývoja stresových situácií v zamestnaní v priebehu 6 rokov je stú pajú ci, strmšie
u žien, takže sa postupne v stresovej záť aži približujú  k mužom. Stresová záť až v sú kromí
naopak veľmi mierne klesá (obr. 2).
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Stres sa stal sú č asť ou každodenné ho života č loveka. Poč as života sa stretáva
s nekoneč ným poč tom stresorov, v strese (ak nie je neadekvátny) vie č lovek podať  vysoký
výkon fyzický č i psychický. Zistilo sa, že napätie v zamestnaní (t.j. vysoké  nároky, nízka
kontrola, dlhá a nepravidelná pracovná doba vrátane práce v noci) sú visí so zvýšeným
výskytom KVCH a že pracovníci s najnižšou sociálnou ú rovňou majú  najvyšší výskyt
KVCH, bez ohľadu na ú roveň stresu v práci (8, 9). Pracovný stres môže významne
ovplyvňovať  rizikové  faktory KVCH, sú visí napr. so zvýšenými hladinami celkové ho
cholesterolu, hlavne u mužov so sú č asnými poruchami spánku (10) a s vyššími hodnotami
tlaku, hlavne ak ide o kombináciu s nadmernou konzumáciou alkoholu (11). Muži s väč šou
záť ažou stresmi v zamestnaní sú  vo vyššom riziku vývoja aterosklerózy, u žien sa táto
sú vislosť  nepotvrdila (12). Všetky ú daje potvrdzujú , že práca a s prácou sú visiace stresy môžu
hrať  významnú  ú lohu v rozvoji KVCH (13, 14). Rovnako dôležité  sú  aj individuálne rozdiely
vo frekvencii a vo veľkosti stresovej reakcie (15).

Obr. 2. Trendy vývoja stresových situácií v zamestnaní a v sú kromí u mužov a žien v rokoch 1999 – 2004

U zamestnaných žien dlhodobý stres v zamestnaní, konflikty a krízy v kombinácii
s dlhotrvajú cim  stresovým prostredím v rodine, s manželskými nezhodami, spoloč ne zvyšujú
riziko ICHS a zhoršujú  aj prognózu po koronárnej príhode, dokonca stres v partnerskom
vzť ahu znamená u žien silnejšie riziko ako stres pracovný (16).

Depresia a ú zkosť
Zaznamenali sme vysoký výskyt nepriaznivých odpovedí na 14 otázok o duševnom

zdraví; najč astejšie sa objavovali poruchy spánku, č asté  pocity smú tku, neschopnosti,
sklamania, pocity ú navy a č astá podráždenosť . Ženy v porovnaní s mužmi odpovedali na
temer všetky otázky vysoko významne č astejšie nepriaznivo, u žien sa vyskytovali najmä
poruchy spánku, pocity smú tku a sklamania, plač livé  obdobia, č asté  pocity ú navy (tab. 1).

Zastú penie osôb, ktoré  mali všetky odpovede priaznivé , bolo veľmi nízke – len 18%
(24,7% mužov a 13,5% žien). Ich poč et klesá s vekom, u mužov od najmladšej vekovej
skupiny, u žien až od 45 rokov, prič om vo vyššom veku (po 65. roku) sa rozdiely medzi
mužmi a ženami stierajú  (obr. 3). V tejto skupine udáva č asté  stresové  situácie v zamestnaní
a/alebo v sú kromí  36,1% mužov a 30,3% žien, č o je významne menej v porovnaní s druhou
skupinou, v ktorej mali respondenti viac ako sedem nepriaznivých odpovedí (tvorilo ju 4,7%
mužov a 10,2% žien) – z nich udávalo č asté  stresové  situácie v zamestnaní a/alebo v sú kromí
až 54,9% mužov a 47,5% žien.

Priemerný poč et nepriaznivých odpovedí bol 2,44 u mužov a 3,56 u žien. So
stú pajú cim vekom pribú dajú  u oboch pohlaví nepriaznivé  odpovede, u mužov rovnomerne od
najmladšej vekovej skupiny, u žien až po 45. roku veku, prič om najnižší priemerný poč et
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nepriaznivých odpovedí je vo vekovej skupine < 25-roč ných mužov a 25- až 35-roč ných žien
(obr. 4).

Tab. 1. Zastú penie nepriaznivých odpovedí na otázky o duševnom zdraví u mužov a žien (n = 4299)

Otá zky o duševnom zdraví muži
(n = 1730)

ženy
(n = 2569) p

Poruchy spánku 32,8 42,1 0,0000
Pocity smú tku, neschopnosti, sklamania 25,9 45,0 0,0000
Plač livé  obdobia 8,7 39,0 0,0000
Problém sú strediť  sa, znížená výkonnosť 16,0 20,6 0,0002
Žiadne koníč ky/strata záujmu 14,1 17,4 0,0039
Neteší sa na budú cnosť 9,7 12,6 0,0034
Necíti sa potrebný a užitoč ný 5,0 4,2 0,0001
Absencia pocitu šť astné ho života 17,8 22,3 0,0003
Pocity ú navy bez zjavnej príč iny 27,6 40,7 0,0000
Nezvláda bežné  povinnosti 12,2 19,5 0,0000
Problém so zapamätávaním, č asto zabú da 26,4 30,4 0,0047
Problém s orientáciou 3,0 8,4 0,0000
Problém spomenú ť  si 19,4 26,2 0,0000
Č asto podráždený, podozrievavý 25,0 27,1 0,1211

Lineárna regresia poč tu nepriaznivých odpovedí s niektorými faktormi životné ho štýlu
(hodnoty adjustované   na vek a pohlavie) ukázali, že osoby s priaznivými ukazovateľmi
duševné ho zdravia významne č astejšie žijú  v partnerskom zväzku (p < 0,000), majú  vyšší
stupeň vzdelania (p < 0,000), sú  č astejšie zamestnaní (p < 0,000), a fyzicky aktívni (p <
0,000). Subjektívne sa cítia menej osamelí (p < 0,000), menej č asto pociť ujú  stres
v zamestnaní (p < 0,000) aj v sú kromí (p < 0,000), č astejšie hodnotia svoj životný štýl ako
zdravý, svoju hmotnosť  ako primeranú , lepšie subjektívne hodnotia aj svoj celkový zdravotný
stav.

Obr. 3. Percentuálne zastú penie mužov a žien so všetkými priaznivými odpoveďami na otázky o duševnom
zdraví v jednotlivých vekových skupinách (n = 4299)
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U osôb, ktoré  nežili v partnerskom zväzku, sa č astejšie objavovali pocity smú tku,
absencie pocitov šť astia; u osôb žijú cich v partnerskom zväzku sa naopak č astejšie
vyskytovali pocity ú navy a podráždenosti.

Lineárna regresia poč tu nepriaznivých odpovedí s biologickými RF (hodnoty
adjustované  na vek a pohlavie) ukázali pozitívne korelácie s BMI (p = 0,060, NS), s obvodom
pása (p = 0,069, NS), s percentom telesné ho tuku (p = 0,016) a s hladinou celkové ho
cholesterolu v krvi (p = 0,737, NS) a negatívne korelácie s hodnotou systolické ho TK (p =
0,001) a diastolické ho TK (p = 0,001).

Obr. 4. Priemerný poč et nepriaznivých odpovedí na otázky o duševnom zdraví u mužov a žien podľa veku (n =
4299)

Mnohonásobná lineárna regresia (tab. 2) ukázala významnú  pozitívnu sú vislosť
nepriaznivých odpovedí s pohlavím, vekom, stresom v sú kromí a osamelosť ou a významnú
negatívnu sú vislosť  so vzdelaním, zamestnanosť ou a fyzickou aktivitou.

Vzť ah medzi depresiou a ostatnými ochoreniami je komplexný. Doposiaľ
zhromaždené  poznatky potvrdzujú , že depresia je nezávislým rizikovým faktorom rozvoja
ICHS a zvýšenej ú mrtnosti na KVCH. Naopak, depresia môže byť  aj reakciou na ť ažkosti,
ktoré  významne zhoršujú  kvalitu života (17). Nielen klinická depresia a príznaky depresie, ale
aj iné  negatívne emócie môžu znamenať  zvýšené  riziko ICHS a zhoršovať  jej prognózu,
nezávisle od tradič ných rizikových faktorov. Výskyt depresívnych príznakov, rovnako ako ich
dôsledky na telesné  zdravie, sú  č astejšie u žien (7). Depresia hrá pravdepodobne významnú
ú lohu tak na zač iatku a pri vývoji ICHS, ako aj  v prognóze po prekonanom infarkte
myokardu (18, 19).

Sociálna izolácia
Je známe, že ľudia osamelí, izolovaní, bez vzť ahov s inými ľuďmi, sú  v zvýšenom

riziku predč asnej smrti v dôsledku ICHS (20, 21). Patrí sem napr. osamelé  bývanie, bez
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pomoci, chýbanie priateľov, nedostatoč ná emocionálna ú techa, sociálna izolácia, stres,
a mnohé  iné .

 Z vyšetrených osôb udalo osamelosť  16,8%, dvojnásobne č astejšie ženy – 20,9% vs
9,1% muži. Priemerný vek osamelých mužov bol 55,9 rokov a osamelých žien 59,1 rokov,
č iže išlo najmä o staršie roč níky. U mužov to boli najč astejšie slobodní (32,2%) a u žien
vdovy (46%). Pocitom osamelosti však trpelo aj 14,5% ženatých mužov a 9,8% vydatých
žien.

Tab. 2. Mnohonásobná lineárna regresia nepriaznivých odpovedí o duševnom zdraví a vybraných faktorov
životné ho štýlu, % telesné ho tuku a TK
Zá vislá  premenná : celkový poč et nepriaznivých odpovedí o duševnom zdraví                                    r2 = 0,35
Nezá vislé premenné koeficient bi p
Pohlavie 0,4348 0,0019
Vek 0,0150 0,0110
Rodinný stav -0,0550 0,6715
Vzdelanie -0,2020 0,0011
Zamestnanie -0,3961 0,0000
Stres v sú kromí 0,8082 0,0000
Osamelosť 0,4755 0,0000
Fyzická aktivita -0,1584 0,0001
% telesné ho tuku 0,0173 0,0757
TK systolický -0,0056 0,1413
TK diastolický -0,0009 0,8865

Sociálno-ekonomická ú roveň a ú roveň vzdelania
K ďalším sociálno-ekonomickým faktorom, ktoré  sú  významnými determinantami

KVCH, patrí stupeň vzdelania a sociálne pomery. Ľ udia s nízkym stupňom vzdelania, na
slabo platenom pracovnom mieste, bývajú ci v chudobných štvrtiach, majú  vyššie riziko
celkovej aj kardiovaskulárnej ú mrtnosti (7). Ako ukázala štú dia vo Veľkej Británii (Whitehall
II), ú mrtnosť  na KVCH klesá nepriamo ú merne s výškou sociálneho postavenia a s výškou
príjmu (22). Tieto závery sa však pravdepodobne týkajú  vždy len konkré tnej populácie
a sociálno-ekonomických rozdielov v rámci nej, pretože celosvetovo žijú  niektoré  populácie
na veľmi nízkej sociálno-ekonomickej ú rovni a napriek tomu majú  veľmi nízku
kardiovaskulárnu aj celkovú  chorobnosť  a ú mrtnosť , oveľa nižšiu ako  vyspelé  a „bohaté “
krajiny (napr. niektoré  ázijské  krajiny, Okinawa, Kré ta a pod.).

Tab. 3. Percentuálny výskyt stresu a niektorých faktorov životné ho štýlu v závislosti od stupňa dosiahnuté ho
vzdelania (n = 9894)

muži (n = 3497) ženy (n = 6397)
Rizikový faktor základné

(n=1138)
[%]

stredošk.
(n=1221)

[%]

VŠ
(n=1138)

[%]

p základné
(n=2366)

[%]

stredošk.
(n=2791)

[%]

VŠ
(n=1240)

[%]

p

Stres v sú kromí 17,1 16,0 12,4 0,0044 32,3 26,9 21,2 0,0000
Stres v zamestnaní 44,5 50,7 65,2 0,0000 41,5 45,2 60,6 0,0000
Primeraná telesná aktivita 36,8 42,8 42,0 0,0061 23,2 31,2 30,8 0,0000
Fajč enie 24,6 25,6 16,6 0,0000 17,0 15,6 11,7 0,0000

Skupinu 9894 vyšetrených osôb sme podľa stupňa vzdelania rozdelili na tri skupiny:
osoby so základným a neú plným stredným vzdelaním (n = 3504), s ú plným stredným
vzdelaním (n = 4012) a s vysokoškolským vzdelaním (n = 2378). Zistili sme významné
rozdiely aj vo výskyte rizikových faktorov, aj vo faktoroch životné ho štýlu podobne u mužov
i u žien. Najvýznamnejší rozdiel je vo vysokej prevahe stresu v zamestnaní u osôb s VŠ
vzdelaním (v sú kromí udávajú  opač ne najväč šiu záť až stresmi osoby s najnižším vzdelaním)
(tab. 3). V skupine s nižším stupňom vzdelania sme zistili najväč šie nedostatky vo faktoroch
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životné ho štýlu (č astejšie fajč enie, nedostatoč ná telesná aktivita, horšie stravovacie zvyklosti
s výnimkou alkoholu – vysokoškolsky vzdelaní ľudia priznali najč astejšiu konzumáciu
všetkých druhov alkoholických nápojov). V tejto skupine sme sú č asne zaznamenali aj vyššie
zastú penie biologických rizikových faktorov (č astejší výskyt nadhmotnosti/obezity,
zvýšených hodnôt TK a celkové ho cholesterolu v krvi – s výnimkou vysokoškolsky
vzdelaných mužov, u ktorých sa najč astejšie vyskytovali zvýšené  hladiny celkové ho
cholesterolu v krvi), najnižšie zastú penie osôb bez rizikové ho faktora a najvyššie zastú penie
osôb so sú č asným výskytom troch alebo všetkých štyroch rizikových faktorov (t.j. fajč enie,
zvýšené  hladiny celkové ho cholesterolu v krvi, zvýšený tlak a nadhmotnosť /obezita).
V skupine žien sú  rozdiely podľa vzdelania vysoko signifikantné  (tab. 4).

Tab. 4. Percentuálny výskyt biologických rizikových faktorov KVCH v závislosti od stupňa dosiahnuté ho
vzdelania (n = 9894)

muži (n = 3497) ženy (n = 6397)
Rizikový faktor základné

(n=1138)
[%]

stredošk.
(n=1221)

[%]

VŠ
(n=1138)

[%]

p základné
(n=2366)

[%]

stredošk.
(n=2791)

[%]

VŠ
(n=1240)

[%]

p

BMI ≥ 25 m.; ≥ 24 ž. 70,6 65,8 67,6 0,0427 70,8 55,4 47,1 0,0000
Obv. pása ≥ 94 m; ≥ 80 ž. 57,8 47,8 53,2 0,0000 69,6 49,7 41,8 0,0000
TK syst. ≥ 140 mmHg 48,4 41,7 43,9 0,0039 43,9 30,5 27,5 0,0000
TK diast. ≥ 90 mmHg 35,0 31,2 34,5 0,1031 30,2 23,0 22,4 0,0000
CHOL  ≥ 5 mmol/l 51,1 47,7 56,4 0,0001 65,2 57,2 56,1 0,0000
0 RF 9,5 12,3 12,8 0,0274 11,5 19,9 24,8 0,0000
3 alebo 4 RF 30,7 27,5 30,7 0,1507 36,2 22,2 18,3 0,0000

Muži aj ženy s najnižším stupňom vzdelania mali priemerné  hodnoty (adjustované  na
vek) objektívnych vyšetrení (BMI, obvod pása, hladina celkové ho cholesterolu v krvi, TK)
vrátane priemerné ho poč tu RF signifikantne najhoršie, okrem vysokoškolsky vzdelaných
mužov, ktorí mali najvyššie hodnoty celkové ho cholesterolu v krvi (tab. 5).

Tab. 5. Priemerné  hodnoty biologických RF a priemerné ho poč tu RF v závislosti od stupňa vzdelania
adjustované  na vek (n = 9894)

muži (n = 3497) ženy (n = 6397)
Rizikový faktor základné

(n=1138)
stredošk.
(n=1221)

VŠ
(n=1138)

p základné
(n=2366)

stredošk.
(n=2791)

VŠ
(n=1240)

p

BMI 27,5 27,0 27,0 0,0000 26,8 25,6 24,8 0,0000
Obvod pása [cm] 96,1 95,4 95,6 0,0000 86,3 82,7 80,2 0,0000
Celkový CHOL [mmol/l] 5,17 5,09 5,25 0,0009 5,57 5,44 5,35 0,0000
TK systolický [mmHg] 142,3 139,6 139,6 0,0000 139,2 133,6 130,7 0,0000
TK diastolický [mmHg] 85,7 84,8 85,4 0,0000 83,5 82,1 81,4 0,0000
Priemerný poč et RF 2,02 1,90 1,91 0,0075 2,02 1,70 1,50 0,0000

Z výsledkov vyplýva, že stupeň vzdelania môže aj v našej populácii slú žiť  ako
ukazovateľ rizika. Je zrejmé . že psychosociálne rizikové  faktory nepôsobia izolovane, ale
majú  tendenciu združovať  sa u toho isté ho č loveka alebo v skupine a vzájomne sa
ovplyvňovať . Napr. ženy, ktoré  udávajú  veľké  napätie v zamestnaní, sú  č asto hostilnejšie,
depresívnejšie a sociálne izolovanejšie. Muži aj ženy s nižšou sociálno-ekonomickou ú rovňou
sú  č astejšie depresívni, hostilní, sociálne izolovaní a majú  rizikové  správanie v oblasti
vlastné ho zdravia (č astejšie fajč ia, konzumujú  alkohol, nezdravo sa stravujú  a pod.) (15, 23,
24).

Záver
Všetky poznatky o výskyte psychosociálnych faktorov v populácii a o ich združovaní

sú  dôležité  nielen kvôli rozpoznaniu rizikových osôb, ale aj pre straté giu ovplyvňovania rizika
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a zlepšenie kvality života. Sociálnu a ekonomickú  ú roveň č asto nie je možné  zmeniť , preto je
v prevencii potrebné  zamerať  sa na modifikovateľné  rizikové  faktory (ú pravou fyziologických
faktorov a faktorov životné ho štýlu) cielene v populač ných skupinách s nízkym vzdelaním
a nízkou ekonomickou ú rovňou. Lekári by mali venovať  viac pozornosti aj psychosociálnym
faktorom a ukazovateľom duševné ho zdravia, vrátane sexuálnych funkcií, nebagatelizovať
ich, ale správne ich vyhodnotiť  ako potenciálny rizikový faktor alebo prvý prejav vážneho
somatické ho ochorenia.

Za finančnú  podporu ďakujeme spoločnosti Unilever
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VYBRANÉ  VÝ SLEDKY STUDIE ZDRAVOTNÍHO STAVU Č ESKÉ
POPULACE – VÝ SLEDKY STUDIE HELEN

K. Ž ejglicová, J. Kratěnová, M. Malý
SZÚ  Praha –  Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu

k životnímu prostředí, Č eská republika
ředitelka Ú středí monitoringu: MUDr. R. Kubínová

Ú vod
V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu

prostředí je zdravotní stav městské  populace Č eské  republiky sledován na základě
dotazníkového šetření nazvaného Studie HELEN - Health, Life Style and Environment (1).

Hlavním cílem šetření je doplnit údaje demografické  a zdravotní statistiky o další
ukazatele zdravotního stavu a odhadnout prevalenci vybraný ch neinfekč ních onemocnění a
rizikový ch faktorů těchto onemocnění u sledované  populace. V rámci šetření dochází také  ke
zjišťování některý ch socioekonomický ch a psychosociálních charakteristik a ukazatelů
životního stylu respondentů. Dále jsou hodnoceny názory obyvatel úč astnících se lokalit na
kvalitu životního prostředí v místě bydliště, a sledovány jejich postoje k problematice
životního stylu a zdraví.

Studie HELEN je plánována jako dlouhodobá, dosud se uskuteč nily dvě etapy. První
etapa proběhla v letech 1998 až 2002 v 27 městech ČR zařazený ch do Systému monitorování.
Druhá etapa studie, tj. je opakování šetření v jednotlivý ch městech stejnou metodikou,
proběhla v roce 2004 a 2005 v 25 městech. Na realizaci studie se podílí Zdravotní ústavy
v jednotlivý ch krajích ČR.

Metodika
V každém městě bylo systematickým náhodným vý běrem zaruč ujícím reprezentativnost

vzorku vybráno 800 osob (400 mužů a 400 žen) ve věku 45 –  54 let. Oporou náhodného
výběru byl registr evidence obyvatel ministerstva vnitra ČR. Dotazníkové  šetření bylo
plánováno u všech 800 vybraný ch osob z daného města, polovina z nich (200 mužů a 200
žen) byla zároveň pozvána k lékařskému vyšetření.

Všem osobám vybraným z registru byl poslán informač ní dopis a následně byly
navštíveny tazatelem. Tazatel zajišťoval předávání a sběr dotazníků. V případě, že vybraná
osoba odmítla úč ast ve studii, byla požádána o zodpovězení 3 otázek (vzdělání, ekonomická
aktivita, subjektivní hodnocení zdravotního stavu), odpovědi byly zaznamenány tazatelem do
dotazníku pro non-respondenty. Tazateli byli pracovníci zdravotních ústavů, případně
krajský ch hygienický ch stanic, v některý ch městech také  studenti středních a vyšších
odborný ch škol.

Podkladem pro dotazník použitý  ve studii HELEN byl dotazník ověřený  v pilotní studii
z roku 1997. Základní struktura dotazníku pochází z roku 1998 (první etapa šetření), v druhé
etapě došlo k rozšíření otázek věnovaný ch pohybové  aktivitě a ke změně otázek zjišťujících
stravovací zvyklosti. Dotazník byl č leněn do několika oddílů: osobní údaje, zaměstnání a
bydlení, osobní a rodinná anamnéza, údaje o způsobu života (kouření, fyzická aktivita, vý živa
a stravovací zvyklosti), sociální a ekonomické  podmínky, duševní pohoda, názory na životní
prostředí a na zdraví.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Lékařské  vyšetření zahrnovalo opakované  (2-krát) změření krevního tlaku, změření
tělesné  vý šky, hmotnosti, obvodu pasu a boků a stanovení koncentrace celkového
cholesterolu v krvi. Koncentrace cholesterolu byla stanovena pomocí reflotronu, přístroj byl
pravidelně kalibrován. Hodnoty zjištěné  při vyšetření byly zaznamenávány do vyšetřovacího
protokolu. Po vyšetření obdržel respondent přehlednou tabulku se svými vý sledky a jejich
interpretací.

Data byla zpracována jednak souhrnně, jednak zvlášť pro obě pohlaví, byl použit
software STATA 8 (Stata Corporation, College Station, Texas, USA). Vý sledky pro
kategoriální proměnné  jsou prezentovány ve formě relativních č etností, hypotéza o shodě
procentuálního zastoupení hodnocený ch kategorií byla testována pomocí chí-kvadrát testu
nezávislosti. Testy byly prováděny na hladině vý znamnosti p = 0,05. Při hodnocení rozdílů
mezi první a druhou etapou studie byla statistická vý znamnost rozdílu posuzována pomocí
metody logistické  regrese, ve které  byl zohledněn vliv věku, pohlaví, města a základních
socio-ekonomický ch ukazatelů.

Vý sledky a diskuse
Respondence dotazníku i lékařského vyšetření byla vyhodnocena z celkového poč tu

oslovený ch osob. Z náhodně vybraný ch osob byli při výpoč tu respondence vyřazeni zemřelí a
osoby nebydlící na uvedené  adrese.

Vý sledná respondence I. etapy dotazníkového šetření byla 69,7 %, dotazník byl získán
od 14214 osob, lékařského vyšetření se zúč astnilo celkem 3 649 osob, dosažená respondence
byla 36,5 % (2).

V II.etapě dotazník vyplnilo celkem 9230 osob, celková respondence dotazníkového
šetření byla 49,9 %. Lékařského vyšetření se zúč astnilo 1827 osob, celková úč ast na vyšetření
byla 20,4 % (3).

Vybrané  vý sledky II. etapy studie HELEN
K hodnocení celkového vnímání zdraví byla použita mezinárodně srovnatelná otázka,

kdy respondenti hodnotili svůj zdravotní stav za posledních šest měsíců pomocí pětibodové
škály, od velmi dobrý  po velmi špatný . Za dobrý  nebo velmi dobrý  pokládalo svůj zdravotní
stav 49,3 % respondentů, 38,8 % jej hodnotilo jako průměrný  a 11,9 % jako špatný  nebo
velmi špatný . V celkovém hodnocení zdravotního stavu se muži a ženy statisticky vý znamně
nelišili (p = 0,602).

Dalším hodnoceným ukazatelem zdravotního stavu byla přítomnost dlouhodobý ch
zdravotních obtíží. Respondenti byli dotazováni na přítomnost zdravotních obtíží trvajících po
dobu delší než šest měsíců. Na zdravotní obtíže si celkem stěžovalo 54,7 % osob (52,8 %
mužů a 56,5 % žen; p = 0,001). Jednoznač ně nejč astější příč inou dlouhodobý ch zdravotních
obtíží byla onemocnění pohybového aparátu, uvedlo je přes 35,6 % respondentů, na druhém
místě byla onemocnění srdce a cév (12,1 % osob).

Při porovnání vý sledků I. a II.etapy nebyly ani u celkového hodnocení zdraví ani u
dlouhodobý ch obtíží zjištěny statisticky vý znamné  rozdíly.

Stanovení prevalence vybraný ch onemocnění vycházelo z odpovědi na otázku, zda byla
respondentovi hodnocená onemocnění zjištěna lékařem. Přehled celoživotní prevalence
vybraný ch neinfekč ních onemocnění u mužů a žen uvádí obr. 1.

Nejč astěji zjištěným onemocněním byla onemocnění páteře a kloubů (31,9 % osob).
Prevalence onemocnění páteře a kloubů narůstá s věkem (z 26,0 % na 36,1 %), více než
polovina respondentů (56,7 %), kteří trpěli tímto onemocněním užívalo v posledním roce
dlouhodobě léky proti bolesti. Při porovnání etap byl v II. etapě zjištěn signifikantní pokles
prevalence o 2 procentní body.
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Lékařem zjištěný  vysoký  krevní tlak mělo 30,1 % osob (34,0 % mužů a 26,9 % žen; p <
0,001), z nich se lé č ilo 66,1 % mužů a 70,1 % žen (p < 0,083). Ve skupině osob s hypertenzí
uvedlo nově diagnostikovaný  vysoký  krevní tlak v posledním roce 37,9 % mužů a 37,2 % žen
(p = 0,727). Vý skyt vysokého krevního tlaku narůstal s věkem (z 21,5% u 45-letý ch na 39,4
% u 54-letý ch). Při porovnání vý sledků I. a II. etapy byl zjištěn v II. etapě signifikantní nárůst
prevalence o 2 procentní body. Podle vý sledků studie Post-MONICA, které  potvrdily i
vý sledky studie HAPIEE (4, 5) je znalost hypertenze v námi hodnocené  věkové  kategorii v
ČR 60 % u mužů a 70 % u žen. To znamená, že skuteč ný  vý skyt hypertenze ve sledované
populaci je odhadován na 50 % u mužů a 35 % u žen.

Prevalence ICHS (vč etně infarktu myokardu) u mužů s věkem narůstala (z 2,6 % na
7,1 %), u žen závislost na věku nebyla statisticky vý znamná. Polovina (49,8 %) osob
s lékařem diagnostikovanou ICHS prodělala koronarografii, 26,3 % angioplastiku a 11,0 %
bypass. Při porovnání etap byl zjištěn signifikantní pokles prevalence ICHS o jeden procentní
bod.

Více než 80 % respondentů (z těch, kteří trpí daným onemocněním) pocítilo v
posledním roce projevy onemocnění páteře a kloubů, senné  rýmy, astmatu a chronické  úzkosti
a deprese, v případě onemocnění žluč níku, vředové  choroby žaludku a dvanáctníku a
nádorový ch onemocnění to bylo méně než 40 % osob.

Vý skyt sledovaný ch onemocnění se vý znamně lišil u mužů a žen, pouze v prevalenci
onemocnění ledvin a senné  rýmy se muži a ženy vý znamně nelišili. U mužů byl signifikantně
č astější vý skyt ICHS, diabetu a vředová choroby GIT, ostatní onemocnění byla vý znamně
č astější u žen. Nejvý raznější rozdíl v neprospěch žen byl u onemocnění štítné  žlázy, chronické
úzkosti a deprese, onemocnění žluč níku a také  nádorový ch onemocnění. Dvě třetiny
nádorový ch onemocnění v našem souboru u žen představovaly gynekologické  nádory, z nich
jednu třetinu tvořily nádory prsu, z ostatních typů nádorů byly u žen nejč astější nádory kůže.
U mužů bylo nejč astěji zjištěno nádorové  postižení střev.

Prevalence vybraný ch onemocnění 
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Obr. 1. Prevalence vybraný ch onemocnění, podle pohlaví



94

V rámci studie HELEN jsou hodnoceny nejen již vzniklé  onemocnění a obtíže, ale také
rizikové  faktory těchto onemocnění. Na obr. 2 je přehled vybraný ch rizikový ch faktorů.

Nejč astěji zjištěným rizikovým faktorem byla nedostateč ná fyzická aktivita (62,2 %
osob), jako nedostateč ná fyzická aktivita byly hodnoceny méně než 3 hodiny cílené  fyzické
aktivity týdně (krité ria American Heart Association) (6).

Velmi vý znamný  byl ve sledované  populaci vý skyt obezity (BMI > 30) a nadváhy (BMI
25,0 –  29,9), nadváhu měla více než polovina mužů a třetina žen, obezitou trpělo přes 15 %
mužů i žen (7).

Při hodnocení kuřácký ch zvyklostí bylo hodnoceno jak aktivní tak pasivní kouření (za
pasivní kuřáky jsou považováni nekuřáky, kteří pobývají v zakouřeném prostředí dé le než
hodinu denně). Mezi muži bylo více aktivních i pasivních kuřáků, nicméně při porovnání
vý sledků I. a II. etapy studie HELEN se podíl kuřáků –  mužů v II. etapě snížil o 5 procentních
bodů ze 40,0 % na 34,9 %, podíl žen –  kuřač ek klesl pouze o 2,5 procentního bodu z 30,6 %
(I.etapa) na 28,2 % (II.etapa). V obou případech byl rozdíl statisticky vý znamný .

Vý živové  zvyklosti respondentů byly hodnoceny na základě 10 otázek, které  mapovaly
zásady zdravé  vý živy (8). Byla zjišťována frekvence konzumace mlé č ný ch vý robků,
drůbežího masa, ryb, zeleniny a ovoce, celozrnného peč iva, smažený ch potravin a sladkostí a
dále zda respondenti preferují nízkotuč né  mlé č né  vý robky a neslazené  nápoje. Po
vyhodnocení odpovědí se ukázalo, že 11,6 % žen a necelá třetina mužů (31,3 %) nedodržuje
zásady zdravé  vý živy vůbec nebo jen velmi omezeně.

Rizikové faktory
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Obr. 2. Vý skyt sledovaný ch rizikový ch faktorů, podle pohlaví*

Názory respondentů na faktory ovlivňující zdraví ukazuje obr. 3. Přes 70% respondentů
považuje za faktor negativně ovlivňující zdraví trvalé  psychické  vypětí, obezitu a kouření.
Šedesát procent respondentů přikládá velký  vý znam pohybu, 55 % stravovacím návykům a
polovina respondentů životnímu prostředí. Nejnižší procento respondentů (necelý ch 40 %)
hodnotilo nedostatek finanč ních prostředků jako faktor vý znamný  pro lidské  zdraví.

Názor respondentů na trvalé  psychické  vypětí a nedostatek financí se při porovnání
vý sledků I. a II. etapy prakticky nezměnil (rozdíl mezi I. a II. etapou nebyl statisticky
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vý znamný ). Ž ivotní prostředí bylo jediným ze sledovaný ch faktorů, u kterého kleslo v II.
etapě procento respondentů, kteří mu přikládali velký  vý znam, u ostatních faktorů toto
procento stouplo, největší nárůst byl u obezity (o 6%). Nárůst podílu osob, které  považují
obezitu za vý znamný  faktor ovlivňující lidské  zdraví pravděpodobně odráží situaci v naší
společ nost, kde stále stoupá procento osob s nadváhou a obezitou.

Ná zory na faktory ovlivňující zdraví  
-procento osob považujících daný faktor za významný 
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nedostatek peněz*
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* rozdíl mezi vý sledky I. a II. etapy studie HELEN není statisticky vý znamný

Obr. 3. Názory respondentů na faktory ovlivňující zdraví

Vý sledky lékařského vyšetření (I. etapa studie HELEN) –  Riziko rozvoje ICHS
v příštích deseti letech (obr. 4).

Jako podklad ke stanovení rizika ICHS jsme použili „tabulku koronárního rizika“, která
vychází z vý sledků Framinghamské  studie (9). Tato tabulka umožňuje stanovit míru rizika
vzniku ICHS v následujících 10ti letech u osob, které  zatím nemají manifestní ICHS. Při
odhadu rizika je zohledněn věk, kouření (za kuřáky jsme považovali souč asné  pravidelné  i
příležitostné  kuřáky a osoby, které  přestaly kouřit před méně než 5 lety), hodnota systolického
krevního tlaku a celkového cholesterolu v krvi a přítomnost diabetu v osobní anamnéze.
Vý sledná úroveň rizika je rozdělena do 5ti kategorií: < 5% - nízká, 5 –  10% mírná, 10 –  20%
střední, 20 –  40% vysoká a > 40% velmi vysoká. Vzhledem k věkové  kategorii respondentů je
nejlepší kategorii (riziko < 5%) možné  zjistit pouze u žen –  nekuřač ek se systolickým tlakem
pod 150 mmHg a s nízkou hladinou cholesterolu, naopak nejvyšší riziko (přes 40 %) je
zjistitelné  pouze u mužů –  kuřáků s diabetem a vysokým krevním tlakem i cholesterolem.

Méně než 5ti procentní riziko ICHS v příštích 10 letech jsme zjistili u 12,8 % žen (u
mužů se v dané  věkové  skupině se tato kategorie rizika vůbec nevyskytuje), vysoké  riziko
mělo 17,6 % mužů a 1,4 % žen (p < 0,001).
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Riziko vzniku ICHS v příštích 10 letech
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Obr. 4. Odhad vzniku rizika ICHS v příštích 10 letech, podle pohlaví*

Závěr
Přestože muži i ženy celkově hodnotí svůj zdravotní stav stejně, ženy signifikantně

č astěji než muži uvádějí dlouhodobě zdravotní obtíže. U mužů byl č astější vý skyt většiny
rizikový ch faktorů než u žen, což se promítlo i do vyšší míry kardiovaskulárního rizika u
mužů.

Ve sledované  populaci zjišťujeme č astý  vý skyt preventabilních rizikový ch faktorů
neinfekč ních onemocnění a to i přesto, že respondenti si podle vlastního vyjádření jejich
vý znam pro zdraví uvědomují.

Z hlediska preventivní medicíny je důležitým zjištěním, že nejč astější zdravotní
problémy u hodnocené  městské  populace jsou onemocnění pohybového aparátu a nemoci
kardiovaskulárního systému. Za nepříznivé  považujeme zjištění, že již ve věkové  kategorii 45
–  54 let více jak polovina respondentů uvádí dlouhodobé  zdravotní obtíže.
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VÝ SLEDKY ZÁ VEREČNEJ ETAPY GRANTOVEJ Ú LOHY ZO SLEDOVANIA
RIZIKOVÝ CH FAKTOROV Ž IVOTNÉ HO Š TÝ LU KOŠ ICKÝ CH MEDIKOV 1

K. Bernasovská  1, M. Ková řová  2, D. Petrá šová  3,  T. Kimá ková  1, M. Tirpá ková  1
1Ú stav hygieny Leká rskej fakulty UPJŠ Košice
prednostka: prof. MUDr. K. Bernasovská , CSc.

2Ú stav sociá lnej medicíny Leká rskej fakulty UPJŠ Košice
prednostka: doc. MUDr. M. Ková řová , CSc., mim. prof.

3Ú stav experimentá lnej medicíny Leká rskej fakulty UPJŠ Košice
prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc.

Ú vod
Vysokoškolskí študenti vekom a vzdelaním tvoria osobitú  skupinu populá cie. Podľa

štatistických ú dajov majú  najnižšiu incidenciu ochorení, ú razov a ú mrtí. Aj keď  sa jedná  o
zdravých, mladých, adaptabilných a vzdelaných ľudí, predsa nie sú  uchrá není od mnohých
negatívnych vplyvov, vyplývajú cich mnohokrá t z ich spôsobu života počas 5- až 6-ročné ho
vysokoškolské ho štú dia, ktoré  sa môžu vo vyššom veku odraziť na psychickom alebo
somatickom zdraví. Štú dium medicíny je z hľadiska adaptability a reaktivity organizmu na
dynamicky sa meniace a stupňujú ce požiadavky vysokoškolské ho štú dia, mimoriadnou
psychickou a fyzickou zá ťažou (1, 3, 5, 9, 10, 16, 17, 19).

Už z predchá dzajú cich niekoľkoročných priebežných šetrení vyplýva, že medzi
najvýznamnejšie rizikové  faktory patrí:
- nesprá vny režim dňa, zvlá šť počas skú škové ho obdobia,
- nedostatočný spá nok a čas potrebný na regenerá ciu psychických a fyzických síl,
- iracioná lna výživa a nesprá vny stravovací režim,
- nedostatočná  pohybová  aktivita s nadmernou statickou zá ťažou,
- nadmerná  psychická  zá ťaž, napätie a stres,
- nesprá vne ná vyky – fajčenie, nadmerné  požívanie ká vy, spotreba alkoholu, drog a liekov,
- znížený zá ujem o vlastný zdravotný stav a telesnú  kondíciu.

Materiá l a metódy
Zloženie sú boru, ktorý tvorilo 1490 posluchá čov, je podľa ročníkov, pohlavia

a priemerné ho veku  uvedené  v tab. 1.
V sú lade s cieľmi projektu CINDI sme u posluchá čov uskutočnili prierezové  šetrenia

a pomocou dotazníka, ktorý obsahoval okruh otá zok sme zisťovali:
- životné  podmienky – kvalitu prostredia doma, v interná te a v škole,
- životný štýl – počas semestra a počas skú škové ho obdobia,

- dĺžka štú dia,
- dĺžka spá nku,
- pohybová  aktivita, pomocou funkčných a lokomočných ukazovateľov,
- iné  aktivity,
- rizikové  faktory – fajčenie, alkohol, drogy, stres,

- výživový a stravovací režim,
- biochemické  ukazovatele lipidové ho a imunitné ho stavu,

                                                
1 Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou grantového projektu VEGA MŠ  SR č. 1/1177/04.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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- hodnotenie miery neurotizá cie a psychickej pohody – Dotazník N5,
- antropometrické  hodnoty BMI, WHR, výška, hmotnosť, % tuku, % ATH,
- zdravotný stav.

Tab. 1.  Zloženie sú boru podľa ročníkov, pohlavia a priemerné ho veku
Muži Ž eny Spolu

n % Priem. vek n % Priem. vek n
 1. roč. 125 15,0 18,7 261 20,7 18,6 386
 5. roč. 426 85,0 23,6 678 79,3 23,4 1104
 Spolu 551 100 939 100 1490

Výsledky a diskusia
Cieľom zá verečnej etapy CINDI projektu bolo na zá klade posú denia životných

podmienok a životné ho štýlu posluchá čov porovnať:
- aktuá lny somatický a psychický stav  posluchá čov 1. ročníkov všeobecné ho a  zubné ho

leká rstva,
- aktuá lny somatický a psychický stav  posluchá čov končiacich ročníkov,
- zmeny a intersexuá lne rozdiely somatické ho a psychické ho zdravia, ktoré  nastali počas

štú dia.
Na životný štýl našich posluchá čov, t.j. na režim dňa, na plnenie si študijných

povinností a využívanie voľné ho času, či už v pozitívnom, ale aj negatívnom zmysle, má
veľký vplyv životné  prostredie, t.j. školské , domá ce alebo interná tne prostredie, resp.
ubytovanie. Ich kvalita a environmentá lna zá ťaž bola hodnotená  aj na zá klade rizikových
faktorov, akými sú  hluk, prach, nadmerné  teplo, resp. chlad. Z celé ho sú boru 35,5 %
posluchá čov býva v rodinnom prostredí a na privá te, 64,5 % v interná tnom prostredí. Z toho
až 87 % mužov a 77 % žien posudzovalo domá ce prostredie ako vhodnejšie pre štú dium.
57 % mužov a 73 % žien hodnotilo školské  prostredie ako “priemerné “. V interná tnom
prostredí, podľa subjektívneho hodnotenia 81,9 % mužov a 90,7 % žien považovalo za
nepriaznivé  mikroklimatické  podmienky (nadmerné  teplo, chlad) a 43 % mužov a 42 % žien
sa sťažovalo na hluk, ktorý nepriaznivo pôsobí na spá nok a na štú dium (1, 10, 11, 12).

Každý posluchá č musí počas celé ho štú dia postupne a systematicky nadobú dať
teoretické  a praktické  vedomosti a zručnosti, ktoré  smerujú  k ú spešnému zvlá dnutiu celé ho
rozsahu pregraduá lnej prípravy leká ra. Počas piatich, resp. šiestich rokov štú dia musí ú spešne
absolvovať takmer 60 skú šok. Preto uvá dzame dobu, resp. dĺžku samoštú dia, ktorá  sa líši
medzi 1. a 5. ročníkom, zvlá šť počas semestra a počas skú škové ho obdobia, avšak
s minimá lnym rozdielom podľa pohlavia. Z celkové ho počtu posluchá čov v priebehu semestra
študuje denne 78,5 % iba do 1 hodiny. Z 21,5 % posluchá čov, ktorí sa venovali štú diu do 4
hodín denne je 0,4 % takých študentov, ktorí študujú  6 a viac hodín počas celé ho semestra.
Diametrá lne odlišná  situá cia je počas skú škové ho obdobia, kedy do 1 hodiny denne študuje
iba mizivé  percento (0,4 %), ale do 6 hodín a viac študuje až 98,6 % posluchá čov prvé ho aj
piateho ročníka (1, 3, 15).
           So štú diom, resp. s ná rokmi a s ú spešným zvlá dnutím skú šok, veľmi ú zko sú visí
psychický stav posluchá ča a psychické  napätie, zvlá šť v skú škovom období. Hodnotenie
miery neurotizá cie, resp. psychickej pohody podľa N5 dotazníka pouká zalo na to, že muži
neprežívajú  duševné  napätie v tak významnej miere ako ženy, v škole pociťuje psychické
napätie 73 % žien a 50 % mužov. Podľa ročníkov napätie „takmer stá le“  pociťuje 40 %
mužov 1. ročníka oproti 28,9 % mužov 5. ročníka. 48,6 % žien 1. ročníka prežívalo napätie
intenzívnejšie oproti žená m 5. ročníka (33,3 %). Počas skú škové ho obdobia sa psychické
napätie stupňuje na stres  u 38,5 % mužov a 46,6 % žien. Domá ce a rodinné  zá zemie funguje
ako ná razníkový efekt pri zmierňovaní percipované ho duševné ho napätia a stresov v škole,
zvlá šť v skú škovom období. S predchá dzajú cimi zmenami psychické ho stavu ú zko sú visia
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hodnoty TKs a TKd, ktoré  u mužov aj žien oboch ročníkov boli vo fyziologických hodnotá ch
(2, 9).

Na psychiku človeka má  priaznivé  ú činky primeraná  fyzická  prá ca, preto sa odporú ča
u študentov kompenzovať študijné  ná roky vo voľnom čase zvýšenou pohybovou aktivitou. Pri
všeobecnej deprivá cii zá ujmu o telesný pohyb, v našom sú bore sme zistili zvýšenie počtu
študentov v skupine s frekvenciou cvičenia 1-2 krá t týždenne, pričom doba cvičenia u mužov
bola dlhšia ako u žien, aj fyzická  výkonnosť a telesná  kondícia bola u mužov na vyššej ú rovni
ako u žien. U žien sa od 1. po 5. ročník zvýšil počet pravidelne cvičiacich z 13,6 % na 33,3 %.
U posluchá čov bývajú cich na interná te boli zistené  lepšie výsledky a ako sami uvá dzajú  aj
väčšie možnosti a vyššiu kolektívnu motivá ciu pre rôzne športové  aktivity. Hlavným
dôvodom hypokiné zy je zavedenie nepovinnej telesnej výchovy v 2. – 6. ročníku a nedostatok
času najmä v skú škovom období. Žiadnu pohybovú  aktivitu nevyvíja 7,28 % posluchá čov,
pričom sa odvolá vajú  na nedostatočné  finančné  prostriedky na kreatívnejšie športové  aktivity.
Pri subjektívnom hodnotení vlastnej sú časnej fyzickej kondície uvá dzalo 55,6 % žien a 38,2
% mužov ako priemernú  kondíciu a 27,3 % žien 35,5 % mužov uvá dzalo ako dobrú  kondíciu,
z výberových možností „zlá , priemerná  a dobrá “ (1, 8, 19, 20, 21).

Z rizikových faktorov životné ho štýlu posluchá čov medicíny je obzvlá šť hrozivá
situá cia v nikotinizme. Na zá klade našich šetrení už do 1. ročníka nastú pilo 15,1 % fajčiarov
a 9,7 %  fajčiarok,  s priemernou dobou  fajčenia  2,5 roka. S postupnosťou po 5. ročník sa
počet fajčiarov zvýšil na 31,1 % a fajčiarok  na 15,9 %. Podiel mužov fajčiarov je vo všetkých
ročníkoch  vyšší ako u žien, pričom pribú da žien fajčiarok. Z celkové ho počtu posluchá čov
takmer každý 5. posluchá č fajčí, pričom  priemerný počet vyfajčených cigariet  denne je 7,8 –
8,5 kusov, v skú škovom období  3- až 5-krá t vyšší (12, 15).

Pri dodržiavaní sprá vnych zá sad životné ho štýlu zohrá va dôležitú  ú lohu výživa
a režim stravovania. Pri analýze stravovacích ná vykov boli zistené  rozdiely v množstve a type
jedá l, zvlá šť z hľadiska dié tnych postupov, najmä u žien pri redukcii nadvá hy. V režime
denné ho stavovania muži signifikantne menej často dodržiavajú  pravidelnosť v príjme troch
až piatich zá kladných denných jedá l. Odôvodňujú  to nedostatkom času, zle zostaveným
rozvrhom, nezohľadňujú cim čas na obedňajšiu prestá vku.

Z aspektov nutričnej a energetickej hodnoty stravy boli zistené  nedostatky v zmysle
prekračovania energetickej hodnoty a to z nadmerné ho príjmu živočíšnych nasýtených
mastných kyselín, sacharidov a NaCl a z nedostatočné ho príjmu vitamínov C a B12, ovocia,
zvlá šť vlá kniny a tekutín. V týchto ukazovateľoch sa výrazne prejavili aj intersexuá lne
rozdiely. Ženy uprednostňujú  zeleninové  a sladké  jedlá , muži jedlá  mäsité , najmä ú dené
a mastné , ako aj mú čne (4, 7, 14, 18).

Nutričný stav organizmu ú zko sú visí so zá kladnými antropometrickými ukazovateľmi.
U mužov vo veku od 18 do 23 rokov sa  hodnoty telesnej výšky, hmotnosti, BMI, WHR a
percento tuku zvyšujú  s vekom a majú  vyššie percentuá lne zastú penie  v kategórií nadvá hy
(BMI  25 – 29,9). U  žien naopak, pri ukončenom raste bolo zaznamenané  ubú danie
hmotnosti a podľa BMI a WHR aj zoštíhľovanie tela. Ženy sledujú  svoju hmotnosť
pravidelnejšie ako muži a snažia sa ju aj udržiavať. V sú bore podľa BMI je 12 % mužov s
nadvá hou a 15,8 % žien naopak  s podvá hou (2, 6).
             Z biochemických ukazovateľov sme v krvnom sé re stanovovali ukazovatele
imunitné ho a lipidové ho statusu. Zložky komplementu C3, C4, prealbumín, transferín,
orosomukoid, ceruloplazmín a iné , boli podľa ročníkov a pohlavia na hornej hranici
fyziologické ho rozpätia. Antioxidant – vitamín C, s normou 34 – 68 μmol/l mal u žien vyššie
hodnoty a vo vyššom percentuá lnom zastú pení (72 %) ako u mužov (60,8 %) Lipoproteínové
ukazovatele TCH, TAG, HDL, LDL  podľa ročníkov a  pohlavia neprekračovali stanovené
referenčné  hodnoty, čo je v sú lade s novými trendmi lipológie s cieľom znižovania TCH pod
5,0 μmol/l. Pri pohybovej zá ťaži sa zvýšila aktivita antioxidačných enzýmov (13, 14).
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 Pri subjektívnom hodnotení vlastné ho zdravia, resp. výskytu choroby, za zdravých sa
považuje 63 % mužov a  51 % žien. Z najčastejšie sa vyskytujú cich zdravotných problémov
muži uvá dzali na prvom mieste akú tne ochorenia dýchacieho ú strojenstva  (18 %), zatiaľ čo
ženy uvá dzali  ochorenia trá viaceho ú strojenstva (19 %) (10).

Zá ver
Získané  poznatky poukazujú  na chyby v spôsobe života našich posluchá čov, preto

vyvstá va potreba výchovy a intervenčných programov pre harmonické  vyvá ženie všetkých
aktivít, resp. študijnej zá ťaže a adekvá tneho odpočinku.

Uvedené  poznatky tvoria dostatočný podkladový materiá l, ktorý by mal byť zohľadnený
pri zostavovaní študijných plá nov a harmonogramu výučby na našej leká rskej fakulte.

Vzhľadom na prítomnosť zá važných rizikových faktorov životné ho štýlu (stres, fajčenie,
nesprá vna výživa, nedostatočná  pohybová  aktivita) je potrebné  zriadiť poradenskú  službu pre
zlepšenie psychické ho a somatické ho zdravia, zvlá šť u rizikových jedincov.

Zaradenie projektu CINDI do výučby predmetu Hygiena priná ša zlepšenie vedomostí
posluchá čov v primá rnej prevencii a zvýšenie vlastné ho zdravotné ho uvedomenia.

Literatúra:
1. Bernasovská  K., Rimá rová  K., Ková řová  M.: Posú denie životné ho štýlu posluchá čov Leká rskej fakulty

UPJŠ v Košiciach. In: Životné  podmienky a zdravie, Bratislava : Štá tny fakultný zdravotný ú stav SR, 2003,
383 s., (s. 273-279).

2. Bernasovská  K., Ková řová  M., Rimá rová  K., Kimá ková  T.: Vybrané  somatické  ukazovatele posluchá čov
medicíny v porovnaní s inými populačnými skupinami. In: Životné  podmienky a zdravie, Bratislava : Ú rad
verejné ho zdravotníctva SR, 2006, 365 s., s. 214-220.

3. Bernasovská  K., Ková řová  M., Šulc I., Rimá rová  K.: Priebežné  výsledky transverzá lnej štú die CINDI
u posluchá čov 1. ročníka LF UPJŠ v Košiciach. In: Sborník z konference s meziná rodní ú častí XXXIII.
Ostravské  dny dětí a dorostu, Rožnov pod Rahoštěm, ČR, 3.-5.5.2005, Ostrava : Česká  lek. spol. J.E.
Purkyně, 2005, s. 252 – 258.

4. Bernasovská  K., Rimá rová  K., Ková řová  M., Holé czyová  G.: Energetická  a nutričná  hodnota stravy
posluchá čov LF UPJŠ v Košiciach vo vzťahu k odporú čaným výživovým normá m. In: Životné  podmienky a
zdravie. Ed. Ľ. Ághová . Bratislava : Ú VZ SR, Ú H LF UK, 2004, 368 s. (s. 170-177).

5. Bertková  I., Petrá šová  D., Bernasovská  K.: Monitoring of the physiological status variability in medical
students during study: Physiology Res, 55, 2006, č. 4, pp. 15P.

6. Bertková  I., Petrá šová  D.: Vybrané  ukazovatele stavu výživy v sú bore vysokoškolá kov. In: Životné
podmienky a zdravie, Bratislava : Ú rad verejné ho zdravotníctva SR – v tlači.

7. Janušová  T., Szá razová  M.: Vysokoškolá ci a denný príjem ná pojov. In: Podpora zdravia, prevencia
a hygiena v teórii a praxi. Martin : IV. Jesseniova leká rska fakulta Univerzity Komenské ho v Martine, 2006,
388 s., (s. 223-227).

8. Janušová  T., Szá razová  M., Bernasovská  K.: Študenti medicíny a telesná  aktivita – aktuá lny stav. Zborník
abstraktov 2. SAVEZ konferencia s medziná rodnou ú časťou Podpora zdravia – 20 rokov od Ottawy po
Bangkok, Košice, 21.-22.9.2006, s. 39.

9. Janušová  T., Szá razová  M., Dostá l A.: Životosprá va posluchá čov medicíny a hypertenzia. In: Životné
podmienky a zdravie, Bratislava : ŠFZÚ  2003, 384 s. (s. 280-283).

10. Jurkovičová  J., Ševčíková  Ľ., Štefá niková  Z., Ághová  Ľ.: K problematike životné ho štýlu a zdravotné ho
stavu dospievajú cej populá cie v SR z hľadiska prevencie. In: Sborník z konference s meziná rodní ú častí.
XXX. Ostravské  dny dětí a dorostu, Ostrava 2002, 306 s. (s. 49-56).

11. Ková řová  M., Dóci I. : Stres u študentov medicíny. In: Sborník z celostá tní konference s meziná rodní ú častí
XXXIII. Ostravské  dny děti a dorostu, Rožnov pod Radhoštěm, 3.-5.5.2005. Ostrava : Česká  lé k. společnost
J. E. Purkyně, 2005. CD ROM.

12. Kuchta M., Hrehová  D., Petrá šová  D., Pavú k A.: Fajčiarske ná vyky študentov rôznych vysokých škôl. In:
Životné  podmienky a zdravie, Bratislava : ŠFZÚ  2003, 384 s. (s. 248-253).

13. Mojžišová  G., Petrá šová  D., Bernasovská  K. Rimá rová  K., Kuchta M.: Hodnoty sé rových lipoproteínov
a vitamínu C u vysokoškolskej mlá deže vo veku 18-19 rokov. In: Sborník z konference s meziná rodní ú častí
XXXII. Ostravské  dny dětí a dorostu, Rožnov p. Radhoštěm, ČR, 4.-6.5.2004, CD ROM.

14. Petrá šová  D., Bertková  I., Hijová  E., Mojžišová  G,., Koprovičová  J., Rimá rová  K., Holé czyová  G., Kuchta
M., Bernasovská  K.: Niektoré  biochemické  a imunologické  možnosti hodnotenia stavu výživy. In: Životné
podmienky a zdravie. Ed. Ľ. Ághová . Bratislava : Ú VZ SR, Ú H LF UK, 2004, 368 s. (s. 157-160).



101

15. Rimá rová  K.: Fajčenie – ú činné  opatrenia verzus neú činné  opatrenia.  In: Podpora zdravia, prevencia
a hygiena v teórii a praxi. Martin : IV. Jesseniova LF UK v Martine, 2006, 388 s. (s. 140-148).

16. Rimá rová  K., Petrá šová  D., Bernasovská  K.: Kardiovaskulá rne riziká  adolescentov – intersexuá lne rozdiely.
Szá razová  M., Kavcová  E.: In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin : IV. Jesseniova
LF UK v Martine, 2006, 388 s. (s. 68-73).

17. Rimá rová  K., Rimá r V., Bernasovská  K.: Health promotion and preventive medicine education in the praxis
of primary health care. Abstracts - First Central and Eastern European Environmental Health Conference,
 An International Conference in Prague Municipal House, Praha, ČR, 24.-27.10.2004, s. 33.

18. Szá razová , M., Janušová , T., Kavcová , E.: Stravovanie študentov v študentskej jedá lni – I. časť. In: Životné
podmienky a zdravie, Bratislava : Ú rad verejné ho zdravotníctva SR, v tlači.

19. Štefá niková  Z., Jurkovičová  J., Ševčíková  Ľ., Sekretá r S., Ághová  Ľ.: Výsledky longitudiná lnej štú die
životné ho štýlu slovenských vysokoškolá kov. In: Sborník z konference s meziná rodní ú častí XXX.
Ostravské  dny dětí a dorostu, Ostrava 2002, s. 57-62.

20. Šulc I., Sergienko V., Rá cz O., Bernasovská  K., Jeziorek J., Kijo P.: Porovnanie rozdielov v ukazovateľoch
telesné ho rozvoja a pohybovej výkonnosti študentov LF UPJŠ v Košiciach a Polska získaných testom
EUROFIT. Sborník z konference s meziná rodní ú častí XXXIII. Ostravské  dny dětí a dorostu, Rožnov pod
Rahoštěm, ČR, 3.-5.5.2005, Ostrava, Česká  lek. spol. J.E.  Purkyně, 2005, s. 74-79.

21. Šulc I.: Medziná rodné  aktivity  študentov a  učiteľov  Univerzity Pavla Jozefa Šafá rika v Košiciach
v rokoch 1999 – 2006. In: Sport and globalization, Nitra 2006.



102

ENERGETICKÝ  VÝ DAJ A DOMINANTNÉ  POHYBOVÉ  AKTIVITY ŠTUDENTOV1

Z. Š tefániková, J. Jurkovičová, Ľ . Š evčíková, Ľ . Sobotová, S. Sekretár, Ľ . Á ghová
Ú stav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava

prednostka: doc. MUDr. Ľ . Š evčíková, CSc.

Ú vod
Ž ivotný štýl zahŕňa široký okruh nezávislých faktorov, ktoré mô žu modifikovať

úroveň zdravotného stavu jedinca a sú z veľkej miery ovplyvniteľné našou vô ľou. Patria sem
fajčenie, energeticky nadmerná a nevyvážená strava, hypokinéza, veľa stresových situácií a
tenzií, abuzus alkoholu, drogová alebo lieková závislosť a nevhodné sexuálne správanie.

Výskyt rizikových faktorov v životospráve vysokoškolských študentov a ich prevencia
patria k ťažiskovým výskumným zameraniam nášho pracoviska. Vo viacerých prácach sme sa
zaoberali napr. hodnotením energetickej a biologickej kvality stravy študentov a poukázali
sme na hlavné nedostatky ich výživy ako sú relatívny energetický nadpríjem, nevyváženosť
v zastúpení bielkovín, tukov a sacharidov, deficit  mikronutrientov, nevhodná potravinová
skladba stravy a tiež nepravidelný rytmus stravovacieho režimu (16 - 18).

V predloženej práci sa chceme detailnejšie venovať energetickému výdaju a
analyzovať oblasť fyzickej aktivity a športovania študentov.

Ú roveň fyzickej aktivity je jedným z veľmi dô ležitých faktorov spô sobu života. Má
priamu súvislosť s prevenciou, resp. so vznikom a rozvojom viacerých závažných ochorení
(5, 12). Fyzická aktivita zahŕňa všetky pohybové činnosti človeka, čiže nielen „cvičenie a
športovanie“, ale aj aktivity vykonávané pri pracovnej a mimopracovnej činnosti. Cvičenie
ako zložka telesnej aktivity je plánovitý, usporiadaný a opakujúci sa telesný pohyb,
realizovaný za účelom zlepšenia alebo zachovania jednej alebo viacerých zložiek telesnej
zdatnosti (7).

Vhodná pohybová aktivita vyvoláva morfologické a funkčné adaptačné zmeny
jednotlivých orgánov a organizmu ako celku. Priaznivo ovplyvňuje predovšetkým
kardiovaskulárny a pulmonárny systém, metabolizmus, neuroendokrinné mechanizmy,
pohybový systém. Primeraná pohybová aktivita zlepšuje celkový zdravotný stav a zvyšuje
fyzickú zdatnosť, teda schopnosť organizmu optimálne reagovať na určitú fyzickú záťaž a na
ďalšie vplyvy vonkajšieho prostredia. Okrem toho pravidelná fyzická aktivita prináša pô žitok
z cvičenia a príjemné pocity (6, 10, 14, 15).

Nespochybniteľným poznatkom je, že pravidelná telesná činnosť – telesný pohyb,
ktorého základom sú kontrakcie kostrového svalstva a ktorý významne zvyšuje výdaj energie
–  znižuje riziko ischemickej choroby srdca, diabetu, nádorových ochorení hrubého čreva a
niektorých ďalších závažných chronických ochorení (6, 13).

Napriek týmto poznatkom sa odhaduje, že až 70% osô b má nedostatočnú telesnú
aktivitu a len 20% populácie sa venuje takej telesnej aktivite, ktorá mô že mať pozitívny vplyv
na zdravie a riziko chronických ochorení (3).

Ako zistila Jurkovičová,  primeranej mimopracovnej fyzickej aktivite, t.j. vykonávanej
denne, resp. viackrát týždenne  sa venuje spolu len necelá tretina Slovákov (32,5%), muži
                                                          
1 Tá to prá ca bola realizovaná  s finančnou podporou grantu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/4274/07

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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častejšie ako ženy, pričom bol pozorovaný pokles telesnej aktivity s pribúdajúcim vekom
(10).

Cieľ práce
Našim zámerom bolo zhodnotiť energetickú bilanciu bratislavských vysokoškolských

študentov, resp. primeranosť  energetického výdaja vo vzťahu k príjmu energie  a  posúdiť
objem, štruktúru a frekvenciu pohybovej aktivity študentov z pohľadu prevencie chronických
neinfekčných ochorení. Problematike fyzickej aktivity študentov sa venujú aj iní autori (2, 8,
9).

Súbor a metódy
Vyšetrený súbor tvorilo 998 poslucháčov LFUK v Bratislave (307 mužov a 691 žien)

v priemernom veku 22,45 ±  1,21. Ide o profesijne homogénny súbor mladých zdravých osô b,
s relatívne dobrými vedomosťami o prevencii a zásadách zdravej životosprávy.

Metodika - pomocou dotazníka a 24 hodinového záznamu všetkých činností sme
získali presné informácie o energetickom výdaji a fyzickej aktivite našich študentov v období
rokov 2003 až 2006. Výsledky boli štatisticky spracované.

Výsledky a diskusia
Na tab. 1 uvádzame prehľad priemerných hodnô t vybraných parametrov u

vysokoškolských študentov. Hodnoty BMI mužov aj žien sú v medziach odporúčaní, hodnoty
systolického a diastolického tlaku mužov sú v kategórii normálny TK a  žien optimálny TK.
U mužov aj žien sa potvrdil signifikantný korelačný vzťah medzi BMI a systolickým, resp.
diastolickým tlakom (tab. 2).

Tab. 1. Priemerné hodnoty vybraných parametrov u vysokoškolských študentov
Ukazovateľ  1 Muž i (n = 307) Ž eny (n = 691) P
BMI (kg.m-2) 23,34 ±  2,82 20,56 ±  2,45 < 0,001
Systolický TK (mmHg) 123,46 ±  13,58 107,31 ±  12,62 < 0,001
Diastolický TK (mmHg) 71,00 ±  8,58 68,44 ±  8,44 < 0,001
Energetický príjem (MJ) 14,25 ±  5,16 10,12 ±  3,77 < 0,001
Energetický výdaj (MJ) 12,58 ±  4,31 9,19 ±  2,74 < 0,001
Energet.bilancia (EP-EV) 1,67±  6,56 0,93 ±  4,71 n.s.
EP/EV 1,13 ±  0,62 1,10 ±  0,55 n.s.
1x ±  SD

Tab. 2. Korelačná tabuľka – muži (modrá farba) a ženy (červená farba)
Rok vyš. Systol.TK Diastol.TK BMI EP EV EB EP/EV

Rok vyš. 1 0,2763 0,0849 0,0242 -0,0670 0,0805 -0,0955 -0,1082
Systol.TK 0,1961 1 0,6631 0,2542 -0,0418 0,1165 -0,1008 -0,1348
Diastol.TK 0,0235 0,4022 1 0,2053 -0,0586 0,0892 -0,0981 -0,1200
BMI -0,0628 0,2692 0,1227 1 -0,0502 0,3606 -0,2495 -0,2696
EP 0,1185 0,0611 -0,0245 -0,0930 1 -0,0413 0,8140 0,8246
EV -0,0553 0,1715 -0,0439 0,3637 0,0428 1 -0,6139 -0,5187
EB -0,0549 -0,0650 0,0097 -0,3120 0,7538 -0,6241 1 0,9537
EP/EV -0,0385 -0,0533 -0,0014 -0,2084 0,6586 -0,5353 0,8672 1
Poznámka: hrubo vytlačné sú signifikantné korelačné koeficienty

Energetická bilancia  (EB) študentov je nevyvážená, u mužov aj žien sme zistili vyšší
príjem energie (EP) než výdaj (EV). Podobne hodnota indexu EP/EV je u študentov vyššia
než 1 (tab. 1).  55,5 % mužov, resp. 49,4 % žien malo pozitívnu energetickú bilanciu.
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Výrazný nadpríjem energie v porovnaní s jej výdajom, teda index EP/EV > x + SD (muži
index > 1,75 a ženy index > 1,65) malo však menej mužov (12,3%) aj žien (13,9%).

Potešiteľné je, že v priebehu 4-ročného obdobia (r. 2003 – 2006) zisťujeme u mužov
klesajúci energetický príjem: z 15,29 MJ v roku 2003 na 13,54 MJ v roku 2006. Signifikantný
bol korelačný koeficient pri korelovaní EP s rokom vyšetrenia (r = -0,1185;
p ≤  0,05), negatívne boli tiež koeficienty pri korelovaní EB a indexu EP/EV s rokom
vyšetrenia u mužov (tab. 2).

U žien sa postupne zvyšuje energetický výdaj, zistili sme signifikantný korelačný
vzťah medzi výdajom energie a rokom vyšetrenia (r = 0,0805; p ≤ 0,05), a tiež  signifikantný
negatívny vzťah medzi indexom EP/EV, resp. EB a rokom vyšetrenia (tab. 2).

Signifikantný negatívny korelačný vzťah  medzi BMI a EB, resp. indexom EP/EV
(tab. 2) u oboch pohlaví ponúka dve interpretácie: 1) skutočná snaha študentov s vyššou
telesnou hmotnosťou o redukciu hmotnosti úpravou životosprávy, alebo 2) vedomé či
podvedomé skresľovanie (nadhodnocovanie a podhodnocovanie) záznamov o stravovaní a
vykonávaných činnostiach.

Vyhodnotením 24-hodinových záznamov  študentov o vykonávaných činnostiach sme
zistili napr. aj to, že priemerná doba spánku študentov je cca 8 hodín (muži 8 h a 18 min.,
ženy 8 h a 35 min.). Toalete a hygienickým činnostiam (umývanie, kúpanie, sprchovanie,
holenie/make-up, obliekanie a vyzliekanie) venujú ženy denne podľa očakávania viac času
(57 min.) než muži (48 min.). Muži naopak venujú denne 2krát viac času práci s počítačom
(41 min.) než ženy (18 min.). Osobitne nás však zaujímalo, ako často a v akom trvaní sa
vyskytujú v dennom režime študentov energeticky náročné aktivity (najmä športové).

Pre komplexné vyhodnotenie úrovne pohybovej aktivity jednotlivca či skupiny osô b je
potrebné poznať základné charakteristiky (objem, intenzitu, štruktúru a frekvenciu) pohybovej
aktivity a posudzovať ich vo vzájomnej súčinnosti.

Objem pohybovej aktivity je čas (počet hodín) venovaný pohybovej aktivite denne
alebo týždenne. V súčasnosti sa pre dospelých odporúča individuálna pohybová aktivita
v rozsahu 4 – 6 hodín týždenne (7).

Intenzita pohybovej aktivity sa posudzuje podľa dosiahnutej pulzovej frekvencie  vo
vzťahu k maximálnej pulzovej frekvencii. V prevencii KVCH je podľa Shermana a kol.
dô ležité, aby  dospelý človek vykonával telesnú aktivitu strednej intenzity s dosiahnutím 60-
75% maximálnej pulzovej frekvencie najmenej 30 – 60 min. denne alebo minimálne 3-krát
týždenne. Fyzická aktivita s nízkou intenzitou by sa mala vykonávať častejšie a dlhší čas (14).

Štruktú ra (druhy) pohybovej aktivity – rozlišujeme pohybové aktivity zamerané na
rozvoj aeróbnej zdatnosti (vytrvalostné cvičenia), rozvoj sily (silové cvičenia) a rozvoj
pohybových schopností (nácvik obratnosti, koordinácie a pohyblivosti). Pohybový program
zdravého dospelého človeka by mal zvyšovať jeho celkovú fyzickú a psychickú zdatnosť,
teda by mal obsahovať všetky druhy pohybových aktivít, vrátane kolektívnych športových
hier. Optimálny je pomer  50% aktivity vytrvalostného charakteru, 30% aktivity na rozvoj
svalovej sily a 20% aktivity na rozvoj pohyblivosti a obratnosti (6).

Frekvencia pohybovej aktivity  sa vzťahuje k týždennému  režimu cvičenia. Závisí od
dĺžky a intenzity cvičenia a od druhu pohybovej aktivity. Pri optimálnej intenzite záťaže so
zameraním na rozvoj aeróbnej zdatnosti sa odporúča vykonávať pohybovú aktivitu 60 min 2-
krát týždenne, prípadne 30 – 40 min. 3-krát týždenne alebo optimálne 10 – 20 min. každý deň.

Aeróbna telesná aktivita, napr. beh, plávanie, bicyklovanie, rýchla chô dza, aerobik,
tenis a pod. je z  preventívneho aspektu  najvhodnejšia. Je to dynamické cvičenie, pri ktorom
sa zapája väčší počet svalových skupín a veľakrát sa opakujú tie isté pohyby pri nízkom
odpore. Dô sledkom pravidelného, aeróbneho cvičenia je posilnenie a lepšia adaptácia
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srdcovocievneho, svalového, kostrového a neurohumorálneho systému. Toto prispô sobenie
spočíva v tom, že  človek je schopný vykonať väčšie množstvo práce pri nižšej pulzovej
frekvencii a krvnom tlaku. Silové cvičenie, pri ktorom treba prekonávať väčší odpor (napr.
cvičenie v posilňovni, cvičenie s činkami, vzpieranie) sa v prevencii KVCH považuje za
menej vhodné (1, 4, 10).

Podľa viacerých autorov mô žu aj prechádzky znižovať výskyt KVCH a iných
chronických ochorení, najmä u starších osô b, ktoré  prejdú viac ako 2 – 2,5 km denne. Rýchla
chô dza mô že byť primeranou fyzickou aktivitou, chô dza rýchlosťou 5 – 6 km/h mô že znížiť
riziko KVCH podobne ako intenzívne cvičenie (4, 10, 11).

U vysokoškolských študentov bola relatívne častým údajom v záznamoch chô dza, a to
nielen v rámci profesijnej prípravy (cesta do školy a zo školy, presúvanie sa počas výučby do
iných priestorov), ale aj vo voľnom čase (nakupovanie, prechádzky, turistika). Na pomalšiu
chô dzu (4,5 km/h) pripadlo u mužov v priemere 35 min. a u žien 46 min. Chô dza v rýchlom
tempe (6 km/h a viac), resp chô dza do kopca alebo do schodov u oboch pohlaví trvala
približne rovnako – priemerne 43 minút.

Aktivity charakteru skutočnej športovej činnosti študenti uvádzali zriedkavejšie:
54,1% mužov a 61,6% žien neuviedlo žiadne športové aktivity počas dňa. Len 40,8%
študentov (45,9% mužov a 38,4% žien) uviedlo vo svojich celodenných záznamoch nejakú
športovú aktivitu.

V  priemere venujú muži športovaniu 39 min denne a ženy 26,5 min denne. Prepočtom
zisťujeme, že priemerný objem športovej aktivity mužov je 4,5 h týždenne (ak pripočítame aj
chô dzu v rýchlom tempe a do kopca, je objem vhodnej pohybovej aktivity mužov 9,6 h
týždenne). U žien je celkový priemerný objem športovej aktivity 3,1 h týždenne (s chô dzou
8,1 h týždenne).

Š tudenti sami odhadujú svoju  pohybovú aktivitu nasledovne: 13% študentov sa
venuje pohybovej aktivite (športovaniu) viac ako hodinu denne, polovica študentov 15 min.
až 1 hod./denne, štvrtina študentov menej než 15 min./denne a takmer 12% študentov  vô bec
nešportuje (obr. 1).

Obr. 1. Odpovede na otázku: Koľko času venujete denne telesnej aktivite (športovaniu)?
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Š truktúra športovej aktivity je rozdielna podľa pohlavia. Š tudenti - muži hrajú najmä
kolektívne loptové hry (futbal, hokej, basketbal), cvičia v posilňovni a behajú (obr. 2). Ž eny
najčastejšie uvádzali aerobik a gymnastiku, tanec (iné) a behanie.

Obr. 2. Druhy športovej činnosti študentov

Vyhodnotenie športových činností študentov z hľadiska príslušnosti k vytrvalostným,
silovým a pohybovým cvičeniam ukázalo prevahu vytrvalostných športových aktivít,
zameraných na rozvoj aeróbnej zdatnosti. Hlavný rozdiel medzi mužmi a ženami bol
v zastúpení silových prvkov (posilňovanie, kulturistika) a prvkov zameraných na rozvoj
obratnosti a pohyblivosti (gymnastika joga) (obr. 3). Pokiaľ by sme započítali aj čas
vyhradený na  rýchlu chô dzu, podiel vytrvalostných pohybových aktivít sa zvýši  na 80%.

Obr. 3. Š truktúra športovej činnosti študentov
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Intenzitu pohybovej aktivity (cvičenia) sme priamo nezisťovali, sprostredkovane
možno dedukovať podľa odpovedí študentov na otázku: Ako často vykonávate fyzickú
aktivitu (športovanie), trvajúcu aspoň 20 min., ktorá spô sobuje zadychčanie alebo spotenie?
(obr. 4). Spotenie a zrýchlené dýchanie je dô sledkom strednej, resp. vyššej intenzity fyzickej
aktivity. Denne je to 15,4% študentov, 1- až 3-krát týždenne 50,7% študentov a zriedkavo
alebo vô bec 33% študentov. Odpovede zároveň poukazujú na frekvenciu cvičenia študentov,
to znamená, že každý deň športuje 17% mužov a takmer 15% žien.

Obr. 4. Fyzická aktivita trvajúca aspoň 20 min, ktorá spô sobuje zadychčanie alebo spotenie

Závery
Naše doterajšie zistenia ukazujú, že priemerná úroveň pohybovej aktivity

vysokoškolských študentov síce nie je optimálna ale je lepšia než  v iných populačných
skupinách (priemerný objem pohybovej činnosti študentov, prevaha aeróbnych aktivít, vyšší
výskyt aktivít primeranej intenzity a frekvencie, len 12% študentov vô bec nešportuje).
Nemožno zabúdať, že ide o  mladých zdravých mužov a ženy, s vyšším vzdelaním a
zdravotným uvedomením. S tým pravdepodobne súvisí aj to, že viac ako tretina študentov
(33% mužov a 43% žien) nie je spokojná so svojou fyzickou kondíciou a chceli by ju zlepšiť.
Pochopiteľné je, že sme v tejto oblasti zaznamenali medzi študentmi  intersexuálne a najmä
značné interindividuálne rozdiely.

Výsledky našej štúdie potvrdzujú potrebu zintenzívnenia intervenčných zásahov do
oblasti životného štýlu študentov a prinášajú argumenty  pre posilnenie preventívnych aktivít
zameraných na zvýšenie fyzickej aktivity vysokoškolákov (vo výučbe, v individuálnom
poradenstve a ďalšie).
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SOCIOEKONOMICKÉ  NEROVNOSTI  VE ZDRAVÍ  
OBYVATEL  OKRESŮ  ČESKÉ  REPUBLIKY1 

 
H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, A. Šplíchalová 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
ředitel: RNDr. P. Hapala 

 
 

Úvod 
Rutinní zdravotní data v České republice jsou sledována v nejpodrobnějším členění na 

úrovni 77 okresů a sama o sobě neumožňují analýzu socioekonomických rozdílů mezi okresy. 
Přitom socioekonomické faktory mohou být jednou z příčin rozdílů zdravotních indikátorů 
mezi okresy. Úmrtnost jednotlivých populací, resp. jejich podskupin, je odrazem souběžného 
působení řady podmínek a faktorů, z nichž některé působí přímo, jiné zprostředkovaně - ze-
jména socioekonomické faktory – např. životní úroveň, zaměstnání, vzdělání apod. (11).  

Cílem studie bylo identifikovat vztah mezi dostupnými socioekonomickými daty a zdra-
votními indikátory. 

Kontextová (ekologická) linie zjišťování socioekonomické deprivace je založena na pro-
kázaném vztahu zdravotního stavu a úrovně deprivace obyvatel obytných zón (5), protože 
často dochází ke koncentraci příslušníků jednotlivých sociálních skupin na geografickém 
území (např. koncentrace nezaměstnaných v regionu, chudé/bohaté regiony apod.). Není vý-
znamný jen SES jedince, ale také socioekonomický vliv prostředí, ve kterém jedi-
nec/komunita žije. 
 

Materiál a metody  
Celková SMR, SMR na všechny typy nádorů, nádorů prsu žen, nádorů plic mužů; one-

mocnění kardiovaskulární, respirační a onemocnění gastrointestinálního traktu; incidence 
všech nádorů a diabetes mellitus byly analyzovány podle váženého průměru úrovně vzdělání 
v každém okrese, složením domácností (proporce úplných a neúplných rodin nebo jednotlivců 
žijících osaměle) a hustotou bydlení, průměrných příjmů, celkové míry nezaměstnanosti a 
počtu lékařů na 1 000 obyvatel.  

K analýze byly použity zdravotní ukazatele z rutinně sbíraných dat z roku 2001 (4), socio-
ekonomické charakteristiky okresů byly založeny na datech Censu 2001 (3). Vážená úroveň 
vzdělání podle pohlaví byla použita zvlášť pro zdravotní ukazatele mužů a žen. Index vzdělá-
ní byl založen na 5-stupňové škále – základní vzdělání - 1, vyučení, středoškolské vzdělání, 
vyšší a univerzitní vzdělání - 5. 

Protože úroveň vzdělání 3 okresů (Praha, Brno a Plzeň) se výrazně lišila od ostatních 
okresů (větší proporce lidí s vyšším vzděláním vlivem koncentrace univerzit) a v regresích se 
pohybovala v odlehlých hodnotách, tyto 3 okresy byly vyňaty z finální analýzy. Data byla 
analyzována lineární regresí statistickým softwarem STATA v.7 (12) a pro vizualizaci vý-
sledků byl použit Arcview (1) GIS (geografický informační systém) – obr. 1 a 2. 
 
 
                                                
1Tato studie byla realizována v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NR 8480–3: Konstrukce socio-
ekonomického deprivačního indexu pro analýzu rutinně sbíraných dat o zdravotním stavu populace 
s možností využití GIS. 
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Obr. 1.  Vzdělání mužů podle okresů 
 

 
 
Obr. 2.   Vzdělání žen podle okresů 
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Výsledky  
Ze zkoumaných zdravotních indikátorů (úmrtnost, nemocnost, incidence) byla SMR nej-

vhodnějším indikátorem sociálních nerovností ve zdraví mezi okresy – viz tab. 1 a 2. Výsled-
ky prokázaly rozdíly v asociacích mezi zdravotními a socioekonomickými indikátory podle 
pohlaví. S výjimkou SMR na nádory prsu byly všechny typy úmrtnosti v negativní korelaci  
s úrovní vzdělání, zvláště celková SMR (r = -0,38 u žen a r = -0,56 u mužů).  

Zatímco specifická úmrtnost žen vykazovala slabší asociace se vzděláním, u mužů byla 
specifická úmrtnost silně korelována s úrovní vzdělání, zvláště SMR na nádory plic (r = -
0,60) a všechny nádory (r = -0,50).  

Celková a také specifická SMR byla také asociována se složením domácnosti – proporce 
úplných rodin byla v negativním vztahu se SMR zvláště na nádory (r = -0,45 u mužů a r = -
0,62 u žen), nádorů plic mužů (r = -0,57), nádorů prsu žen (r = -0,41) a celkové SMR (r = -
0,43 u mužů a r  =  -0,57 u žen). Tyto výsledky byly potvrzeny pozitivním vztahem mezi 
SMR a proporcí neúplných rodin a proporcí lidí žijících osaměle. 

Celková a specifická SMR byla také asociována s mírou nezaměstnanosti (více u mužů - 
celková SMR r = 0,62).  

Slabší negativní korelace byly zjištěny ve vztahu mezi SMR na kardiovaskulární onemoc-
nění, a to u obou pohlaví (r = -0,25 u mužů a r = -0,31 u žen) a počtem lékařů na 1 000 obyva-
tel. 

Incidence nádorů byla negativně asociována se vzděláním (r = -0,24 u mužů a r = -0,33 u 
žen) a pozitivně asociována s mírou nezaměstnanost a hustotou bydlení, zvláště u mužů (r = 
0,44; resp. r = 0,31). Nebyl prokázán významný vztah mezi zdravotními indikátory a průměr-
ným příjmem. Podrobný přehled výsledků je uveden v tab. 1 a 2 a obr. 3 a 4. 
 
Tab. 1. Korelace mezi SMR/incidencí a SES faktory - muži 
Muži Úmrtnost Incidence 

  
SMR  

celkem 
Všechny 
nádory 

Nádory  
plic 

Respir. 
onemoc. KVO 

Gastroint. 
onemoc. Úrazy 

Všechny 
nádory Diabetes 

Vzdělání -0,56 -0,50 -0,60 -0,15 -0,36 -0,22 -0,23 -0,24 -0,04 
Neúplné rodiny 0,34 0,35 0,38 0,12 0,09 0,34 0,19 -0,06 -0,03 
Singles 0,40 0,39 0,50 0,24 0,12 0,08 0,22 0,10 0,22 
Úplné rodiny -0,43 -0,45 -0,57 -0,24 -0,10 -0,19 -0,25 -0,17 -0,17 
Hustota bydlení 0,04 0,04 0,15 -0,12 0,07 0,10 0,02 0,31 0,09 
Průměrný příjem -0,01 0,01 0,11 0,17 -0,06 -0,01 -0,10 -0,22 0,05 
Míra nezaměstnanosti 0,62 0,44 0,31 -0,02 0,53 0,49 0,18 0,44 0,18 
N lékařů/1 000 obyv. -0,13 0,01 0,02 0,09 -0,25 -0,01 -0,03 0,18 0,33 
 
 
Tab. 2. Korelace mezi SMR/incidencí a SES faktory - ženy 
Ženy Úmrtnost Incidence 

  
SMR  

celkem 
Všechny 
nádory 

Nádory 
prsu 

Respir. 
onemoc. KVO 

Gastroint. 
onemoc. Úrazy 

Všechny 
nádory Diabetes 

Vzdělání -0,38 -0,21 0,02 -0,07 -0,24 -0,23 -0,09 -0,33 -0,07 
Neúplné rodiny 0,26 0,39 0,19 0,15 -0,02 0,15 0,05 0,07 -0,03 
Singles 0,62 0,60 0,47 0,24 0,18 0,18 0,15 0,21 0,17 
Úplné rodiny -0,57 -0,62 -0,41 -0,28 -0,09 -0,24 -0,12 -0,28 -0,14 
Hustota bydlení -0,02 0,08 -0,07 -0,08 -0,11 0,06 0,03 0,26 0,15 
Průměrný příjem 0,13 0,20 0,18 0,07 0,07 -0,08 -0,10 -0,09 -0,01 
Míra nezaměstnanosti 0,40 0,15 0,06 0,07 0,34 0,44 -0,10 0,16 0,24 
N lékařů/1 000 obyv. -0,16 0,04 0,02 0,09 -0,31 0,04 -0,08 0,04 0,30 
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Korelace úmrtnosti/incidence a SES faktorů - muži
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Obr. 3.  Vztah zdravotních indikátorů a socioekonomických faktorů – muži 
 
 

Korelace úmrtnosti/incidence a SES faktorů - ženy
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Obr. 4.  Vztah zdravotních indikátorů a socioekonomických faktorů - ženy 
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Diskuse  
Výsledky studie potvrdily sociální nerovnosti ve zdraví mezi okresy v ČR. Vzdělanostní 

úroveň mužů je vyšší než u žen, zvláště v západní a jižní části země. 
Je otázkou, zda těsnější korelace vzdělání a zdravotních indikátorů mužů je ovlivněna sa-

motným vyšším vzděláním, nebo je důsledkem rozdílů životního stylu obou pohlaví, jak je 
uváděno v jiných studiích (10, 2). „Ochranný“ zdravotní efekt života v úplné rodině byl po-
tvrzen u obou pohlaví, více u žen. Toto zjištění může být vysvětleno přirozenou psychologic-
kou potřebou žen být umístěny v bezpečí domova. Na druhé straně silnější asociace míry ne-
zaměstnanosti mužů a zdravotních indikátorů může být přičítána k zodpovědnosti muže jako 
živitele rodiny. Podobně SMR na kardiovaskulární choroby a onemocnění gastrointestinální-
ho traktu může být ve spojení s chronickým stresem způsobeným nezaměstnaností, který byl 
prokázán v různých studiích (6, 13).  

Výsledky studie prokázaly, že nízká úroveň vzdělání obyvatel jednotlivých okresů a nízký 
podíl úplných rodin byl asociován se zvýšenou úmrtností na nádorová onemocnění. Socioe-
konomické rozdíly se uplatňují i na včasné detekci a léčbě zhoubných nádorů, což má zásadní 
vliv na jejich prognózu a délku přežití – sociálně deprivovaní pacienti mají významně horší 
výsledky v době přežití než nemocní z vyšších sociálních tříd (7). 

U výše příjmu jako jedné z komponent socioekonomického statusu byl očekáván vztah ke 
zdravotním ukazatelům, ale jejich vztah byl velmi slabý a směr asociace nebyl konzistentní. 
Tento fakt může být vysvětlován přetrvávajícím rovnostářstvím příjmů a velkému počtu lidí 
žijících pod úrovní udávaného průměrného příjmu. Česká společnost je v mnoha ohledech 
nivelizovaná a jednotlivé sociální vrstvy nejsou striktně odlišeny některými statusovými zna-
ky (9). 
 

Závěr 
V České republice existují sociální nerovnosti ve zdraví mezi muži a ženami, skupinami 

podle úrovně dosaženého vzdělání, skupinami podle rodinného stavu (jednotlivci oproti úpl-
ným rodinám) a okresy s rozdílnou mírou nezaměstnanosti. Zdravotní indikátory byly vý-
znamně korelovány se socioekonomickými charakteristikami: se vzděláním (více u mužů) – 
celková SMR a SMR na všechny typy nádorů a nádorů plic; s rodinnými stavem (více u žen) 
– celková SMR, SMR na nádory prsu a všechny typy nádorů; s mírou nezaměstnanosti (více u 
mužů) – celková SMR a úmrtnost na všechny typy nádorů, kardiovaskulární onemocnění a 
choroby gastrointestinálního traktu a incidence nádorů. 

Hustota bydlení, průměrný příjem a přístup ke zdravotní péči (počet lékařů na 1 000 oby-
vatel) nebyly v prokazatelném vztahu ke zdravotnímu stavu, i když např. kvalita bydlení před-
stavovaná hustotou obyvatel/domácnost patří k užívaným indikátorům materiálního životního 
standardu (8). 

K vysvětlení prokázaných rozdílů je nutno socioekonomické rozdíly ve zdraví dále zkou-
mat. 
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DEPRIVACE SENIORŮ , JEJICH POTŘ EBY ZDRAVOTNÍ A SOCIÁ LNÍ PÉČ E A
ZDROJE JEJICH USPOKOJENÍ

P. Fejtková , M. Polá šková , H. Tomá šková , H. Šlachtová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

ředitel: RNDr. P. Hapala

Ú vod
V souvislosti s demografickými změ nami, s dlouhodobým snižová ním počtu narozených

dě tí a zvyšová ním počtu osob nad 65 let, se mě ní vě ková  struktura obyvatelstva v Č eské  re-
publice –  populace stá rne. Demografické  stá rnutí společnosti, které  od poloviny 20. století
postihuje ve vě tší či menší míře všechny země , se v současnosti stá vá  jedním z celosvě tových
problémů a představuje tak sociá lní jev, který má  výrazné  dopady do řady oblastí života a celé
společnosti.

Změ ny způsobené  stá rnutím populace budou vyplývat ze snížené  možnosti i ochoty po-
skytovat pé či seniorům v rodiná ch dě tí, značné ho ná růstu počtu a zastoupení samostatně  žijí-
cích starších osob –  hlavně  žen, vzestupu zá jmů i nemateriá lních potřeb starších lidí s vyšší
úrovní vzdě lá ní a životní kulturou, silně jší příjmové  diferenciace a tím rozdílně jšího způsobu
života (6). Senioři budou mít jiné  potřeby, ze kterých vyvstane nutnost změ n v poskytová ní
zdravotních a sociá lních služeb určených pro seniorskou populaci.

Z hlediska možné  deprivace seniorů je důležitá  skutečnost, že staří lidé  tvoří prakticky ve
všech evropských zemích nejčetně jší kategorii chudých a patří mezi nimi k nejzranitelně jším.
Zejmé na ti, kdo jsou pro svůj pokročilý vě k ve velmi špatném zdravotním stavu (chronicky
nemocní, nemobilní) a často žijící osamoceně , bez partnera či dokonce mimo jaké koliv soci-
á lní sítě . Mnohdy „zapomenuti“ i vlastními dě tmi a vystaveni sociá lní izolaci (10).

V Č eské  republice existují územní rozdíly ve stá rnutí populace. Regioná lní specifika a
z nich vyplývající výhled do budoucna by mě l být zohledně n v koncepcích poskytová ní soci-
á lních a zdravotních služeb určených pro seniory (1).

Z tě chto důvodů bylo realizová no šetření, které  se zabývalo stá rnutím populace a zdroji
uspokojení jejich potřeb v Moravskoslezském kraji ve vztahu k zajiště ní zdravotní a sociá lní
pé če určené  prá vě  pro seniory.

Cílem prezentované  studie byla analýza zdravotních a sociá lních potřeb seniorů
v ostravském regionu jako podklad k rozvoji příslušných služeb.

Pojem deprivace ve vztahu k seniorské  populaci
Deprivace obecně  představuje nedostatek ně čeho, co je v dané  společnosti považová no za

žá doucí (odpovídající příjem, možnost konzumace pestré  stravy, vytá pě ní bytu a domu, zdra-
ví, sociá lní kontakty atd.) a obvykle je vztahová na k materiá lním či sociá lním podmínká m
(12).

Indiká tory deprivace mohou být přímé  (reprezentují podmínky a stavy života) či nepřímé
(reprezentují obě ti tě chto podmínek či stavu). Existuje zde ovšem nebezpečí zá mě ny indiká to-
rů deprivace za charakteristiky osob, které  mají s deprivací častě jší zkušenost než ostatní. Jde
o riziko, že stá ří, příslušnost k etnické  minoritě  či osamocenost (svobodné  matky) budou chá -
pany jako příčiny deprivace, zatímco jen vymezují sociá lní kategorie s vyšším rizikem vý-

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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skytu deprivace. Místo identifikace deprivace tě chto osob tak vlastně  identifikujeme jejich
sociá lní status. A to není toté ž, neboť řada osob s tímto statusem není deprivová na (10).

Sociá lní kategorie „senior“ nebo „osamě lý senior“ však představují  položku (indiká tor)
v socioekonomických deprivačních indexech (SESDI)1, které  jsou využívá ny v analýzá ch
vytíženosti praktických lé kařů (14). Ve Velké  Britá nii je to JARMAN index (UPA score), ve
Švé dsku pak Care need index.

Možnosti uspokojení potřeb seniorů –  vymezení pojmů
Potřebá m seniorů odpovídají různé  typy sociá lních služeb, které  lze zařadit do tří skupin:

rezidenční, teré nní a služby soc. intervence (8). Z pohledu problematiky seniorů a tématu
člá nku jsou významné  rezidenční a teré nní služby.

U rezidenčních služeb se jedná  o služby pro takové  klienty, kteří nechtě jí a ani nemohou
žít ve svém přirozeném prostředí (8). U seniorů jsou to především domovy důchodců, penzio-
ny pro důchodce a domy zvlá štního určení s pečovatelskou službou. Jednotlivé  typy zařízení
pro důchodce jsou definová ny v § 72 a § 73 prová dě cí vyhl. č. 182/1991 Sb., k zá konu O so-
ciá lním zabezpečení.

Domov důchodců je zařízením sociá lní pé če s trvalým pobytem pro občany, kteří dosá hli
důchodové ho vě ku a kteří z důvodu zdravotního stavu potřebují komplexní pé či a tuto pé či
nelze zajistit pomocí rodinných příslušníků ani pečovatelské  služby. V domově  důchodců je
přítomna lé kařská  služba s celodenní přítomností zdravotní sestry.

Domov –  penzion pro důchodce je určen občanům důchodové ho vě ku a pro občany plně
invalidní, jejichž celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní pé či, ale jen služby přimě řené
jejich vě ku a zdravotnímu stavu. V domově -penzionu pro důchodce není přítomen zdravot-
nický personá l.

Domy zvlá štního určení s pečovatelskou službou jsou určeny pro starší sobě stačné  obča-
ny, kteří nepotřebují komplexní pé či, ale již vyžadují pomoc při obstará vá ní ně kte-
rých životních potřeb a současně  jsou poživateli důchodu starobního nebo invalidního. Nejed-
ná  se o zařízení sociá lní pé če, do nichž by se občané  umisťovali na zá kladě  sprá vního roz-
hodnutí o přijetí do zařízení. Byty v domech s pečovatelskou službou jsou pronajímá ny na
zá kladě  ná jemní smlouvy podle obecných předpisů o ná jmu bytu –  § 685 a ná sl. Občanské ho
zá koníku.

Teré nní služby umožňují klientům poskytnutí takové  kvality života, která  by jim umožňo-
vala žít v jejich přirozeném prostředí a mají za cíl se přirozenému prostředí co nejvíc přiblížit,
mají podpůrný charakter (8). Teré nní služby týkající se seniorů představuje tzv. pečovatelská
služba, prostřednictvím níž jsou seniorům poskytová ny tyto služby: jednoduché  ošetřovatel-
ské  úkony, dovoz a doná ška obě dů, ná kupy a nutné  pochůzky, prá ce spojené  s udržová ním
domá cnosti, příprava a uvaření jídla apod. Pečovatelská  služba je definová na v § 49 výše
uvedené  vyhlá šky (182/1991 Sb.).

Mimo pečovatelské  služby se senioři můžou setkat s tzv. domá cí pé čí, která  představuje
formu zdravotní (Home-Care) a sociá lní pé če (Home-Help), včetně  pé če laické , poskytované
potřebnému pacientovi ve vlastním domá cím prostředí. Služby se poskytují na zá kladě  indi-
kace praktické ho lé kaře pro dospě lé , praktické ho lé kaře pro dě ti a dorost nebo na doporučení
ošetřujícího lé kaře při hospitalizaci, a to pacientům všech vě kových, indikačních i diagnostic-
kých skupin (11). Pojem domá cí zdravotní pé če je definová n v zá koně  č. 48/1997 Sb. o veřej-
ném zdravotním pojiště ní.

                                                
 1 SESDI na úrovni oblasti jsou používá ny v ekologických studiích ke zjišťová ní rozdílů v úmrtnosti, nemocnosti a dalších
zdravotních ukazatelích mezi porovná vanými oblastmi. Jednotkou, ke které  se sledované  zdravotní ukazatele a SESDI vzta-
hují, je různě  velké  vymezené  geografické  území (14).
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Metodika
Prá ce je zpracová na na zá kladě  dotazníkové ho šetření „Zdravotní stav a sociá lní zabezpe-

čení osob starších 60 let“ realizované ho Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě  v roce 2002.
Šetření bylo anonymní. Zdrojem dat byl dotazník, který byl zamě řen na reflexi klíčových

problémů seniorů (zdraví, nesobě stačnost a zá vislost seniorů na dalších osobá ch, potřeby
zdravotní pé če a sociá lních služeb, bydlení a materiá lního zabezpečení seniorů a úrazy senio-
rů). Distribuci dotazníků prová dě li pracovníci stá tních a nestá tních institucí. Rozsah vzorku
byl odvozen z počtu trvale bydlících ve vě kové  kategorii s př ihlé dnutím k očeká vané  ná vrat-
nosti. Respondenti byli vybrá ni ná hodně .

Dotazníková  studie probíhala v Ostravsko-karvinské  oblasti, která  je tradičním průmyslo-
vým regionem. Ostravsko-karvinská  oblast zahrnuje okres Ostrava-Mě sto, okres Karviná  a k
nim přilehající okresy Opavy a Frýdku - Místku včetně  průmyslové  oblasti Třince.

Dvakrá t vložená  data byla analyzová na χ2-testem a logistickou regresí na hladině  vý-
znamnosti 5 %. Pro zpracová ní byl použit statistický software STATA, v.9.

Míra ná vratnosti
Dotazníky byly rozdá ny 3 300 osobá m starším 60 let, dotazník vyplnilo celkem 2 385 re-

spondentů. Celková  ná vratnost dosá hla 72,8 % (z toho v okrese: Karviná  –  66,4%, Frýdku-
Místku –  75,3%, Ostravě  –  75,5% a Opavě  – 82,0%).

Charakteristika souboru
Dotazníkové ho šetření se zúčastnilo 2 385 osob, z toho 35,2% mužů a 64,8% žen. Podle

Sčítá ní lidu, domů a bytů 2001 (dá le jen SLDB 2001) jsou v bě žné  populaci ve vě kové  kate-
gorii nad 60 let muži zastoupeni v 40,5% a ženy v 59,5%. Toto procentuá lní zastoupení se
objevuje na úrovni Ostravsko-karvinské  oblasti i v rá mci Č eské  republiky.

Jednou z hlavních determinant způsobu života seniorů je vě k. Průmě rný vě k respondentů
byl 71,7 let. Vě k je chá pá n jako hlavní příčina vzniku zá vislosti a osoby vě kové  kategorie 75+
jsou úhrnně  označová ny za zá vislé  na pomoci druhých (5). Senioři ve vě kové  kategorii 75 –
79 let se zapojili do studie ve vě tší míře než je jejich zastoupení v populaci v Ostravsko-
karvinské  oblasti. Témě ř  čtvrtina respondentů studie (23,2%) byla ve vě kové  kategorii 75 –
79 let, v Ostravsko-karvinské  oblasti je tato vě ková  skupina zastoupena v 16,4%.

Naopak menší zá jem o účast ve studii mě li respondenti do 70 let. Podíl respondentů za-
pojených do studie ve vě kové  kategorii 70 –  74 let odpovídal procentuá lnímu zastoupení té to
vě kové  skupiny v populaci. Rozdíly v zastoupení jednotlivých vě kových skupin v šetření a
podíl tě chto skupin v populaci byly statisticky významné  (p < 0,001).

Výsledky
Více než polovina oslovených v našem souboru žila bez partnera (51,8%), v partnerském

svazku žilo pouze 48,2% respondentů (tab. 1). Do studie se tedy zapojili spíše osamě le žijící
senioři, buď ovdově lí nebo rozvedení, naopak nižší účast ve studii mě li respondenti žijící
v partnerském svazku.

Vzdě lanostní struktura Ostravsko-karvinské  oblasti se liší od vzdě lanostní struktury Č eské
republiky, v oblasti žije více osob se zá kladním a učňovským vzdě lá ním (tab. 2). Do studie se
zapojili spíše respondenti s vyšším vzdě lá ním. Z hlediska vzdě lá ní byly  rozdíly mezi respon-
denty studie a seniory v Ostravsko-karvinské  oblasti statisticky významné  (p < 0,001).

Lze shrnout, že do šetření se zapojily spíše ženy, starší a osamě le žijící respondenti
s vyšším vzdě lá ním.
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Tab. 1. Podíl respondentů studie a obyvatelstva Ostravsko-karvinské  oblasti a Č eské  republiky ve vě ku 60 a více
let podle rodinné ho stavu

Zdroj: SLBD 2001, Č eský statistický úřad

Tab. 2.  Respondenti studie a obyvatelstva Ostravsko-karvinské  oblasti a Č eské  republiky ve vě ku 60 a více let
podle vzdě lá ní

Zdroj: SLBD 2001, Č eský statistický úřad

Obr. 1.  Subjektivní hodnocení zdraví seniorů

Zdravotní stav/nesobě stačnost
Zdravotní stav hraje v životě  seniorů významnou roli tím, že do značné  míry ovlivňuje

možnosti autonomního4 života seniorů, určuje hranice jejich sobě stačnosti nebo naopak zá -
vislosti na druhých.

Více než polovina seniorů (52,0 %) hodnotila svůj zdravotní stav jako přimě řený vě ku,
jako špatný svůj zdravotní stav hodnotilo 36,8% seniorů, pouze 11,2% uvá dě lo dobré  subjek-

                                                
2 ↓ označení menšího zastoupení jednotlivých skupin v šetření než je podíl tě chto skupin v populaci v Ostravsko-karvinské
oblasti a v Č eské  republice
3 ↑označení vě tšího zastoupení jednotlivých skupin v šetření než je podíl tě chto skupin v populaci v Ostravsko-karvinské
oblasti a v Č eské  republice
4 Autonomie je definová na jako schopnost vé st život podle vlastních pravidel (9).

Svobodní/é Ž enatí/vdané Rozvedení/é Ovdovělí/é
Respondenti studie 2,7%↓2 48,2%↓ 9,3% ↑3 39,8% ↑
Obyvatelstvo O-K oblasti 2,9% 54,4% 7,6% 35,0%
Obyvatelstvo Č eské  republiky 3,2% 54,7% 7,3% 34,8%

ZŠ UŠ SŠ VŠ
Respondenti studie 34,5%↓ 38,9%↑ 20,4% ↑ 6,2%
Obyvatelstvo O-K oblasti 45,5% 33,8% 15,2% 5,5%
Obyvatelstvo ČR 39,2% 36,5% 17,7% 6,6%
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tivní zdraví (obr. 1). Rozdíl mezi subjektivním hodnocením zdraví mezi muži a ženami nebyl
statistický významný.

Témě ř  polovina studované ho vzorku (46,7 %) trpě la vá žným chronickým onemocně ním
bez fyzické ho omezení, více než čtvrtina seniorů (34,0 %) trpě la chronickým onemocně ním s
čá stečným omezením a 3,7 % plnou nesobě stačností.

Nejčastě ji uvá dě nými onemocně ními byly hypertenze, artróza a kardiovaskulá rní one-
mocně ní.

Využívá ní sociá lních služeb
Své  staří chtě la vě tšina seniorů prožít v kontaktu s rodinou, a to buď ve svém bytě  za po-

moci rodiny (49,8%) nebo pouze s rodinou (13,5%). V domově  –  penzion pro důchodce
chtě lo své  stá ří strá vit 15,1% seniorů. Dům s pečovatelskou službou preferovalo 9,6% re-
spondentů. Domov důchodců si vybralo 8% dotá zaných. Ve svém bytě  s pomocí pečovatelské
služby si př á lo zůstat 9,4%.

Plá ny starších lidí, kteří jsou zá vislí na pomoci jiných lidí, kde chtě jí strá vit své  stá ří (ve
vlastním domě , s rodinou, v domově  důchodců) se neliší podle pohlaví a vě ku, ale zá visí na
rodinném stavu. Senioři žijící sami významně  preferují prožití života v domě  s pečovatelskou
službou (OR 1,55; 95% CI=1,13-2,14) a v penzionu pro důchodce (OR 2,88; 95% CI = 1,95-
4,26)  (obr. 2).

Obr. 2. Plá ny místa strá vení stá ří podle rodinné ho stavu

Sociá lní služby využívá  21,0% seniorů a domá cí ošetřovatelskou službu 7,3% respon-
dentů. Služby jsou vě tšinou zajišťová ny místními samosprá vními úřady (80,0%).

Potřebu pé če cizí pomoci vyjá dřila více než pě tina respondentů (23,0%), z toho 15,6% pro
čá stečnou bezmoc, 5,3% pro převá žnou bezmoc a 3,1% pro plnou nesobě stačnost. Pé či jiné
osoby nepožadovalo 77,0%.

Potřebu další pomoci požadovali vě tšinou lidé  s čá stečnou nesobě stačností. Potřebu soci-
á lních a zdravotních služeb vyjadřovali více muži, ženy vnímaly spíše potřebu pomoci s úkli-
dem. Respondenti v pé či rodiny spíše pociťovali potřebu pomoci s dopravou k lé kaři. Ostat-
ním seniorům v pé či institucí nebo osobá m nežijícím s rodinou chybě la pomoc s údržbou do-
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má cnosti. Potřeba pomoci druhých byla statisticky významně  vyšší u osob žijících osamě le
(OR 2,03; 95%CI = 1,6-2,6) a vyšší u starších lidí (obr. 3).

Obr. 3. Potřeba pomoci jiných podle vě ku u

Lé kařská  pé če
Poskytová ní lé kařské  pé če bylo hodnoceno podle frekvence využívá ní služeb a podle

subjektivního hodnocení lé kařské  pé če seniory.
Více než polovina respondentů navště vuje lé kaře pouze v případě  potřeby. Asi čtvrtina

seniorů navště vuje lé kaře pravidelně  jednou mě síčně ; 15,4% čtvrtletně  a 2,3% navště vuje
lé kaře pravidelně  jednou týdně . Pouze 2,4% respondentů nenavště vuje lé kaře. Asi 5%  re-
spondentů bylo navště vová no lé kařem doma.

Témě ř  polovina seniorů (43,7%) navště vovala odborné ho lé kaře v případě  potřeby. Asi
čtvrtina starších lidí (25,3%) navště vovala odborné ho lé kaře stejně  jako praktické ho lé kaře
pravidelně  jednou mě síčně ; 13,3% čtvrtletně  a 7,6% navště vovalo odborné ho lé kaře pravidel-
ně  jednou týdně . Pouze 10,1% seniorů nenavště vovalo odborné ho lé kaře, což bylo 4x mé ně
než u ná vště v praktické ho lé kaře.

Poskytovaná  zdravotní pé če byla hodnocena jako dobrá , ale pozitivní vnímá ní se mě nilo v
negativní se stoupající nesobě stačností.

Spokojenost se životem
Pro zachová ní zdraví je důležitý pocit se spokojenosti životem a nalé zá ní pozitivních prv-

ků v životě , tyto skutečnosti vyjadřuje Antonovské ho tzv. koncept salutogeneze5 (1), (2). Po-
lovina seniorů (50,0%) byla čá stečně  spokojená  se svým životem. Asi pě tina starších lidí
(19,4%) vyjadřovala plnou spokojenost. Č tvrtina seniorů (25,7%) pociťovala průmě rnou spo-
kojenost se životem. Pouze 5% prožívalo nespokojenost.
                                                
5 A. Antonovski (1985, 1987) zkoumal dvě  židovské  populace, které  se vrá tily z koncentračních tá borů. Prvou skupinu tvo-
řili lidé , kteří se po ná vratu jen tě žce adaptovali nové mu prostředí, druhá  skupina naopak sestá vala z jedinců, kteří prokazo-
vali mimoř á dnou živost, životnost a schopnost nezdolně  se vyrovná vat s životními problémy. Po podrobně jším studiu zjistil,
že energie zdraví je u úspě šně jší skupiny podmíně na jejich postojem k životu, jenž nazval „smysl pro souvislost“ (sense of
coherence, SOC).
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Trá vení volné ho času
Senioři trá vili volný čas spíše pasivně . Témě ř  polovina seniorů (47,2%) se ve volném čase

zabývala četbou, sledová ním televize apod. Necelá  čtvrtina (23,4%) volila rekreační sport
nebo prá ci na zahradě . Chůzí, cyklistikou a jinými lehkými aktivitami trá vila volný čas necelá
pě tina dotá zaných (19,5%). Kulturní akce navště vovalo 5,4% seniorů.

Ženy upřednostňovaly spíše pasivní aktivity jako četbu knih a televize a muži dá vali
přednost aktivnímu způsobu trá vení volné ho času sport apod.

Diskuse
Šetření seniorů na území Moravskoslezské ho kraje realizovaly Sýkorová , Loučková  (13).

Výsledky jejich studie přinesly příznivý sebeobraz seniorů při hodnocení vlastního zdravotní-
ho stavu. Zdravá  se v jejich šetření cítila více než třetina dotá zaných (34,0%), svůj zdravotní
stav jako průmě rný vnímalo 47,5% a jako špatný 18,5% seniorů. Respondenti naší studie ne-
vnímali svůj zdravotní stav tak optimisticky, mnohem více seniorů hodnotilo svůj zdravotní
stav jako špatný.

Sýkorová , Loučková  také  uvá dí, že senioři u ná s zřídka využívají pomoci odborníků, in-
stitucí. Pokud profesioná lové  mezi jinými aktuá lními nebo perspektivními zdroji vůbec figu-
rují, jde nejspíše o pomoc při zajiště ní osobní pé če (hygieny, podá vá ní jídla). Nicmé ně  i v té to
oblasti senioři preferovali vě tšinou členy rodiny (63,6%). Pouze desetina (10,8%) by byla
rá da odká zá na na cizí, nerodinnou pomoc (13). Preferenci rodiny při poskytová ní pomoci
potvrdilo i naše šetření.

Akceptace pomoci druhých podle Sýkorové , Loučkové  při zajiště ní osobních potřeb může
být pro seniory velmi obtížné , neboť „v sá zce“ není nic menšího než hodnota autonomie (13).

U druhů pomoci, které  byly požadová ny a přitom nebyly z ně jaké ho důvodu uspokojeny,
dominovala v naší studii pomoc při zajiště ní chodu domá cnosti. Tě žkosti při udržová ní chodu
domá cnosti seniorů zmiňuje také  Kotrba a kol. ve výsledcích své ho šetření (4). Podle Kotrby
a kol. patří mezi nejčastě jší obtíže stá ří prá vě  tě žkosti spojené  se zdravotním stavem, tě žkosti
ve vztazích v rodině  a ve společnosti a prá vě  tě žkosti při udržová ní chodu domá cnosti senio-
rů. Témě ř  desetina starších občanů v jejich šetření nemohla bez obtíží vykoná vat žá dnou prá ci
spojenou s údržbou domá cnosti (4).

Pě tina seniorů v našem šetření využívala pečovatelské  služby, ve výzkumu Kuchařové
byla poskytová na pečovatelská  služba seniorům žijícím v domá cnostech mnohem mé ně . Pe-
čovatelská  služba navště vovala 11,0% seniorů. Jako nejčastě ji přijímaná  služba v šetření Ku-
chařové  byl uvá dě n dovoz obě dů (využívá  9,0% seniorů), kde se jedná  o uspokojení zá kladní
potřeby, kterou rodinní příslušníci (vzhledem k vlastnímu zamě stná ní) nedoká ží zajistit. Dru-
hou nejčastě ji poskytovanou službou jsou ná kupy potravin apod. a praní prá dla (zhruba po 3
%), což už bývají služby požadované  spíše osamě le žijícími seniory. Vě tšina seniorů, pokud
využívá  pečovatelskou službu, využívá  pouze jednu službu, mé ně  často dvě  (7).

 Potřeba pomoci seniorů stoupá  s vě kem, to se uká zalo v našem šetření i ve výzkumu Sý-
korové , Loučkové . Mladší senioři řeší častě ji problémy bez cizí pomoci, zatímco starší (nad
70 let) se více spolé hají či jsou odká zá ni na druhé  (13).

Podobné  zá vě ry týkající se aktivit seniorů jako naše šetření uvá dí empirické  šetření Život
ve stá ří, kde se lidé  nejvíce vě novali sledová ní televize a četbě  novin a časopisů. Toto šetření
také  doklá dá  rozdíl v preferenci trá vení volné ho času podle pohlaví (7).

Zá vě ry
Výsledky studie pouká zaly na cílové  skupiny pro distribuci sociá lních a zdravotních slu-

žeb. Služby by mě ly být zamě řeny na skupiny starých lidí s čá stečnou nesobě stačností. Nej-
žá daně jší ze sociá lních a zdravotních služeb byly domá cí ošetřovatelské  služby, pomoc s
úklidem a chodem domá cnosti a doprava k lé kaři. Potřeba pomoci jiných lidí byla signifi-
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kantně  vyšší u lidí osamě lých a lidí starších. Senioři žijící sami významně  více upřednostňo-
vali ošetřovatelskou pé či.
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RÓ MSKE ZDRAVIE - KOMPARATÍVNA ŠTÚ DIA RODIČ IEK
A NOVORODENCOV VZHĽ ADOM NA ETNIKUM1

K. Rimá rová
Ú stav hygieny Leká rskej fakulty UPJŠ, Košice
prednostka: prof. MUDr. K. Bernasovská , CSc.

Dokonca aj v najbohatších krajiná ch horný ch desať  tisíc ž ije niekoľko rokov dlhšie a
prekoná  menej chorôb počas ž ivota ako chudobní. Tieto rozdiely v zdraví predstavujú
dôlež itú sociá lnu nespravodlivosť  a nerovnosť  a odzrkadľujú niektoré z najsilnejších vplyvov
na zdravie moderného sveta. Ž ivotný  štý l ľudí a podmienky v ktorý ch ž ijú a pracujú veľmi
silne ovplyvňujú ich zdravie a dlhovekosť . Leká rska starostlivosť  môž e predĺž iť  prež itie
niektorý ch vá ž nych chorôb, ale sociá lne a ekonomické podmienky, ktoré ovplyvňujú to či
ľudia ochorejú sú dôlež itejšie pre vytvá ranie zdravia populá cie ako celku. Zlé sociá lne
podmienky vedú k zlému zdraviu. Nezdravé fyzické prostredie a nezdravé ná vyky majú
priame škodlivé efekty, avšak starosti a neistota kaž dodenného ž ivota a nedostatok
podporného prostredia majú taktiež  vplyv. Indiká tory zdravia sa odvíjajú teda nielen od
environmentá lnych faktorov, ale dnes v čase narastajúcich sociá lnych rozdielov aj od socio-
ekonomickej charakteristiky rodiny a spoločnosti (3, 6). Aj ostatné parametre ako sú
kompliká cie pôrodu, gestačný  vek, intrauterinná  retardá cia plodu odzrkadľujú celkový  socio-
ekonomický  stav populá cie a jednotlivca a na úroveň zdravotníckej starostlivosti.

Nedostatočná  alebo nevhodná  vý ž iva matiek a fajčenie, ako aj celková  bieda rodiny
môž u zníž iť  vý voj plodu a dojčať a. Pomalý  rast v rannom detstve a prenatá lnom období môž e
vyvolá vať  zníž ené funkcie kardiovaskulá rneho, dý chacieho, trá viaceho a vylučovacieho
procesu v dospelosti. Fajčenie rodičov zniž uje vý voj dý chacieho systému dieť ať a, to zniž uje
funkcie dý chania a tak zvyšuje zraniteľnosť  v dospelosti. Nedostatočná  vý ž iva a fyzický
vý voj negatívne ovplyvňujú rozvoj funkcie vnímania dieť ať a. Súčasne mentá lne vyčerpanie a
depresie spojené s biedou zniž ujú mož nosti rodičovskej stimulá cie dieť ať a a môž u rozvrá tiť
citovú oddanosť .

Rodičovská  bieda vyvolá va reť azenie sociá lnych rizík. Začína v detstve so zníž enou
pripravenosť ou a prijateľnosť ou do školy, pokračuje zlý m sprá vaním a dosahovaním
prospechu na škole a vedie k zvý šenému riziku nezamestnanosti, vnímanej sociá lnej
vyká zanosti a ku zle platenej, hodnotenej prá ci v dospelosti. Tento vzor nedostatočného
vzdelania a zamestnania poškodzuje zdravie a ná sledne funkcie vnímania v staršom veku.

Definícia reprodukčného zdravia je adaptovaná  na sociá lno-kultúrne faktory, rodové
odlišnosti s dôrazom na ochranu ľudský ch a reprodukčný ch prá v. Reprodukčné zdravie má
dva obrovské vý znamové kontexty: je zá kladom tak pre ž ivot indivíduí, dvojíc a rodín ako aj
zá kladom pre sociá lny a ekonomický  rozvoj celej komunity, ná roda respektíve spoločnosti
(9).

 Ú daje o zdraví rómskej populá cie v krajiná ch vý chodnej a strednej Európy sú
limitované a naznačujú zhoršenú kvalitu zdravia v minoritný ch rómskych komunitá ch
a zá roveň volajú po nutnej potrebe túto skupinu cielene sledovať  (5, 6, 7, 8). V rómskej
komunite je vyšší vý skyt infekčný ch ochorení, je niž šia preočkovanosť , ale chý bajú cielené
štúdie, ktoré by túto skutočnosť  presne objasnili. Rómska populá cia sa ako odlišné etnikum
                                                          
1 Štú dia je sú č asťou výskumného projektu VEGA MŠ SR č . 1/2316/05.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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samozrejme odlišuje svojimi typický mi biologický mi a imunologický mi parametrami od
populá cie ostatnej (1, 2). Spoločný m znakom rómskej populá cie je odlišný  spôsob ž ivotného
štý lu, vnútorná  kohezivita, nízky stupeň vzdelania a zamestnanosti, zlé zdravotné
uvedomenie, veľmi vysoká  prevalencia fajčenia, alkoholizmu a nezdravé stravovacie ná vyky
(1, 2, 3, 4, 7).

Plénum Európskeho parlamentu schvá lilo sprá vu o situá cii rómskych ž ien v Európskej
únii. Tá  konštatuje, ž e rómske ž eny v súčasnosti patria medzi najohrozenejšie skupiny a
jednotlivcov tak v EÚ , ako aj v pristupujúcich krajiná ch. Podľa poslancov je preto potrebné
bojovať  proti ich dvojitej diskriminá cii na etnickom aj rodovom zá klade. Schvá lený  text ž iada
štá ty Ú nie, aby rómskym ž ená m zaistili prístup k zá kladnej a preventívnej zdravotnej
starostlivosti a aby vytvorili a uplatňovali politiky, ktoré zaistia neobmedzený  prístup do
systému zdravotnej starostlivosti aj komunitá m, ktoré sú zo spoločnosti najviac vylučované.
Sprá va poukazuje na vý skumy, podľa ktorý ch priemerná  dĺž ka ž ivota rómskych ž ien je v
niektorý ch zemepisný ch oblastiach kratšia ako dĺž ka ž ivota ostatný ch ž ien. Rómske ž eny sú
podľa poslancov navyše vylučované zo zdravotnej starostlivosti a často majú k tejto
starostlivosti prístup len v naliehavý ch prípadoch alebo pri pôrode.

Materiá l a metodika
Prierezová  štúdia z roku 2004 zahŕňala 1057 matiek, 267 rómskych a 790 nerómskych.

Ako zá kladné reprodukčné parametre boli z gynekologický ch pôrodopisov vybrané údaje
o rodičke, vrá tane veku, parity, spontá nnych a umelý ch potratov, gestačného veku, priebehu
tehotenstva a pôrodu. Zo zdravotný ch zá znamov novorodencov boli zisť ované zá kladné údaje
pôrodnej hmotnosti a dĺž ky novorodenca, obvody hlavy a hrudníka a Apgarovej skóre.
Z cielenej osobnej anamnézy a zo zdravotný ch zá znamov boli zisť ované zamestnanosť ,
vzdelanie, rodinný  stav, fajčenie, abúzus kofeínu a alkoholu u matiek. Štatistika a vý sledky
boli spracované v programoch STATA, EXCELL a Epi-Info Pre porovnanie ferekvenčného
vý skytu sociá lnych a anamnestický ch faktorov bolo použ ité tzv. OR „odds ratio“ ako pomer
vý skytu určitého faktora v rómskej a nerómskej populá cii.

Vý sledky boli spracované na zá klade prierezovej štúdie vychá dzajúcej z grantu VEGA
MŠ č. 1/2316/05.

Vý sledky
Bazá lne rozdiely v sociá lnych faktoroch medzi rómskymi a nerómskymi rodičkami

(tab. 1) poukazujú na najvyššie odlišnosti vo vzdelaní a nezamestnanosti. V rómskej populá cii
rodičiek je štatisticky vý znamne vyššia prevalencia fajčenia, rizikovejší mladý  vek rodičiek
a tiež  aj rodinný  stav bez partnera, ktorý  sa pokladá  za rizikový  faktor v hodnotení
reprodukčný ch ukazovateľov. Kofeinizmus vykazujú vo zvý šenej miere nerómske rodičky,
alkohol a jeho použ ívanie nemá  štatistickú vý znamnosť  rozdielov, aj keď  sa dá  predpokladať ,
ž e údaje o už ívaní alkoholu v rómskej populá cii rodičiek sú nerelevantné. Rómske rodičky
častejšie ž ijú na dedine ako v meste, čo môž e poukazovať  ja na vyššie riziko nízkej sociá lnej
úrovne bý vania. Najvyššie rozdiely v sociá lnych faktoroch boli zaznamenané u vzdelania
a nezamestnanosti. prá ve preto by zá kladom prosperity pre rómsku populá ciu mali byť
opatrenia tý kajúce sa zvý šenia vzdelania, čím sa čiastočne zlepši aj zamestnanosť  a zlepší
celkový  sociá lny profil tejto skupiny spoločnosti.

Pri analý ze rozdielov pomocou ANOVA t- testu (tab. 2) vidíme, ž e rómski novorodenci
sa rodia menší a ľahší, pričom priemerná  novorodenecká  hmotnosť  je o 356 g niž šia
u rómskych ako u nerómskych detí. Všetky antropometrické ukazovatele sú v rómskej
populá cii štatisticky vý znamne niž šie na p<0,001. Na druhej strane skóre vitality novorodenca
podľa Apgarovej tesne po narodení nie je štatisticky vý znamne rozdielne, čo potvrdzuje fakt,
ž e rómski novorodenci sú síce menší, ale majú rovnaké skóre vitality pri narodení. Vý znamné
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rozdiely sú aj vo veku matky a otca a v hmotnostnom prírastku počas tehotenstva u rodičky,
kde rómske rodičky vykazujú o 2,98 kg niž ší prírastok ako nerómky.

Tab. 1. „OR“ zá kladný ch sociá lnych faktorov pre rómske matky

Tab. 2. ANOVA t-test rozdiely v zá kladný ch novorodenecký ch a ostatný ch ukazovateľoch
Rómky NerómkyParameter n x Sx n x Sx t Štat. význ.

Pôrodná  vá ha (g) 267 2966,6 452,3 790 3322,71 509,05 10,15 ***
Pôrodná  dĺž ka (cm) 267 48,4 2,3 790 50,03 5,66 9,79 ***
Obvod hlavy (cm) 259 33,03 1,65 783 34,21 1,50 10,98 ***
Obvod hrudníka (cm) 259 32,1 2,09 783 33,09 1,92 5,19 ***
Apgarovej skóre 267 9,06 1,36 790 9,09 1,24 0,27 n.s.
Gestačný  vek 266 38,0 1,53 789 39,33 1,50 3,13 **
Prírastok matky na vá he 244 11,16 4,93 785 14,14 4,80 8,41 ***
Vek matky 267 24,71 6,06 790 27,24 4,89 6,85 ***
Vek otca 211 24,80 7,27 694 30,49 5,99 5,38 ***

Na zmená ch reprodukčný ch ukazovateľov sa podieľajú ďalšie faktory ako napr.
kompletnosť  rodiny, abúzus aktívnych lá tok, fajčenie, sociá lna neistota a chudoba, ale aj také
faktory ako je vek rodičky. V porovnaní s ostatnou populá ciou rómske dievčatá  začínajú skôr
sexuá lny ž ivot, rodia oveľa v mladšom ale aj vo vyššom veku a samozrejme rodia častejšie
(2). Slovenskí Rómovia sú podľa štúdie Ferá ka a kol. populá cia s najvyšším koeficientom
inbrídingu v Európe, čo zvyšuj pravdepodobnosť  recesívne dedičný ch ochorení (2).
Z vý sledkov štúdií Bernasovského a Bernasovskej vyplynulo, ž e rómski novorodenci sú iní
ako ostatná  populá cia (1). Zostá va otá zkou, či norma pôrodnej hmotnosti pod 2500 g (LBW –
nízka pôrodná  hmotnosť ) má  byť  platná  aj pre rómskych novorodencov, pretož e aj v našom
súbore 15,1 % rómskych novorodencov má  LBW, ký m u nerómskej populá cie je to len 4,9 %.
Tak isto rómski novorodenci mali niž šie pôrodné dĺž ky, niž šie priemery obvodu hrudníka
a obvodu hlavy. Ďalším kritériom pre novorodencov je tzv. gestačný  vek, ktorý  je u rómskych
rodičiek vý znamne niž ší.

Tab. 3. „OR“ pre perinatá lne a gynekologické parametre rómskych matiek
Rizikový faktor ODDS ratio 95% CI OR Rel. risk Štat. význ. MH Chi-square

Predčasný  pôrod 4,22 1,86 – 9,8 3,86 *** 15,45
Spontá nny pôrod 2,18 1,42 – 3,36 1,14 *** 14,36
Cisá rsky rez 0,42 0,26 – 0,67 0,48 *** 15,46
Prírastok matky na vá he 2,00 1,35 – 2,97 1,26 *** 13,26
Gestačný  vek 1,48 0,96 – 2,28 1,41 n.s. 3,44
Interrupcie 0,76 0,47 – 1,22 0,80 n.s. 0,23
Spontá nne potraty 0,69 0,45 – 1,06 0,75 n.s. 3,10
Primipara 0,69 0,43 – 1,12 0,92 n.s. 2,52

V tab. 3 sú zobrazené rizikové OR pre minoritnú skupinu rómskych matiek, ktoré sa
tý kajú prenatá lnych a gynekologický ch parametrov. Pozitívnym faktorom pre rómske matky

Rizikový faktor OR 95% CI OR Rel. risk Štat. význ. MH Chi-square
Vek matky 7,79 3,36 – 18,5 7,23 *** 35,41
Nezamestnanosť 37,60 19,10 – 76,3 2,42 *** 248,08
Zá kladné vzdelanie 196,09 107,32 – 363,26 12,69 *** 718,3
Stav bez partnera 5,29 3,89 – 7,20 2,74 *** 132,29
Fajčenie 4,44 2,93 – 6,75 2,98 *** 58,10
Ká va 0,50 0,34 – 0,74 0,62 *** 13,59
Alkohol 0,62 0,34 – 0,74 0,64 n.s. 2,10
Bydlisko – vidiek 3,14 2,33 – 4,22 1,88 *** 64,02
Vek otca 9,48 3,91 – 23,6 8,63 *** 40,35
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je štatisticky vyšší počet spontá nnych pôrodov a niž ší počet cisá rskych rezov. Naopak
u Rómiek je nízky hmotnostný  prírastok matky počas gravidity a vyšší počet predčasný ch
pôrodov, niž ší gestačný  vek, aj keď  štatisticky nevý znamný .

Vplyv na nízku pôrodnú hmotnosť  môž e mať  aj vek matiek, kde napr. vek menej ako 18
rokov malo 8,2 % rómskych matiek ale len 1,1% nerómskych. Vý sledky vý skumu poukazujú
na trendy zvyšovania pôrodnej hmotnosti s rastúcim vekom matky. Najrizikovejšie matky
z hľadiska nízkej pôrodnej hmotnosti sú 14 až  16-ročné matky.

Podobné štúdie robil v rokoch 1996 – 1997 sledoval Šereš v okrese Rož ňava
novorodeneckú úmrtnosť  medzi Rómmi (8). Jeho údaje poukazujú na 1,5- až  2-ná sobne
vyššiu novorodeneckú úmrtnosť  rómskych novorodencov.

Zá ver
Vý sledky štúdie jasne poukazujú na nutnosť  špeciá lneho sledovania zdravotný ch

indiká torov u rómskeho etnika. Riešenie rómskej problematiky je globá lne a nebude
jednoduchou zá lež itosť ou. Vyž iada si zapojenie všetký ch sfér našej spoločnosti a najmä
samotný ch Rómov a ich organizá cií. Bude nutné pritom rešpektovať  osobitosť  rómskej
menšiny, ich odlišný  historický  pôvod, mentalitu, kultúru. Rómske etnikum a jeho populačné
zastúpenie neustá le narastá .
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NÁ ZORY NA REPRODUKČ NÉ ZDRAVIE V RÓ MSKEJ A NERÓ MSKEJ
POPULÁ CII - PILOTNÁ  ŠTÚ DIA1

K. Rimá rová
Ú stav hygieny Leká rskej fakulty UPJŠ, Košice
prednostka: prof. MUDr. K. Bernasovská , CSc.

Reprodukčné  zdravie je veľmi široký  pojem a je definované  ako stav fyzickej,
psychickej, mentá lnej a sociá lnej pohody a nie iba neprítomnosť ochorenia vo všetký ch
oblastiach súvisiacich s reprodukčný m systé mom, jeho funkciami a fyziológiou. Definícia
reprodukčné ho zdravia je adaptovaná  na sociá lno-kultúrne faktory, rodové  odlišnosti
s dôrazom na ochranu ľ udský ch a reprodukčný ch prá v. Reprodukčné  zdravie má  dva
obrovské  vý znamové  kontexty: je zá kladom tak pre ž ivot indivíduí, dvojíc a rodín ako aj
zá kladom pre sociá lny a ekonomický  rozvoj celej komunity, ná roda respektíve spoločnosti
(11).

Rómske etnikum predstavuje vý razne špecifickú skupinu obyvateľ stva, ktorá  vo väčšine
ukazovateľ ov spôsobu ž ivota (ekonomické ho, sociá lneho, kultúrneho, atď .) vykazuje zreteľ né
odlišnosti v porovnaní s majoritnou populá ciou a v porovnaní s dominantnou kultúrou. Túto
skutočnosť nevyvracia ani fakt, ž e mnoho jedincov i celý ch skupín Rómov sa intenzívne a
viac menej úspešne snaž í priblíž iť k bež né mu štandardu ž ivotný ch podmienok väčšinové ho
obyvateľ stva so snahou zachovaniu podstaty svojej identity - sa snaž í stať sa prirodzenou
súčasťou spoločenské ho ž ivota (1, 3 ,4 ,5, 6).

Materiá l a metodika
Cieľ om deskriptívnej prierezovej štúdie bolo vytvorenie objektívnych podkladov na

hodnotenie ná zorov na reprodukčné  zdravie. Štúdia bola vykonaná  u respondentiek ž enské ho
pohlavia v celkovom počte 80, z čoho 30 tvorili Rómky a 50 nerómky. Respondentky
prieskumu patrili do rôznych vekový ch kategórii s vekom od 15 do 42 rokov, odpovedali na
22 otá zok. Vý sledky boli spracované  na zá klade prierezovej štúdie vychá dzajúcej z grantu
VEGA MŠ č. 1/2316/05.

Vý sledky a diskusia
Sledovaný  súbor pozostá va z 80 respondentiek, s priemerný m vekom 26 rokov.

Najniž ší vek respondentky bol 15 rokov a najvyšší 42. Ď alšou sledovanou demografickou
charakteristikou je ná rodnosť, podľ a ktorej môžme rozdeliť na súbor respondentiek na dve
skupiny, nerómsku a rómsku (tab. 1, obr. 1).

Tab. 1. Rozlož enie súboru v prierezovej štúdii
Ná rodnosť respondentiek N = 80 %
Slovenská 50 62,5
Rómska 30 37,5

                                                          
1 Štúdia je súčasťou výskumného projektu VEGA MŠ SR č. 1/2316/05.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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62%

38% slovenská
rómska

Najvyššiu frekvenciu vzdelania (tab. 2) sme zaznamenali u respondentiek slovenskej
ná rodnosti v stredoškolskom vzdelaní a u rómskej ná rodnosti vo vzdelaní zá kladnom.
Rozdiely sú medzi nimi štatisticky vysoko vý znamné , hlavne v zá kladnom a vysokoškolskom
vzdelaní, štatistické  rozdiely sa neprejavili vo vzdelaní stredoškolskom aj keď  oveľ a vyšší
počet nerómskych respondentiek má  túto formu vzdelania.

Obr. 1. Rozlož enie súboru v prierezovej štúdii

Tab. 2. Frekvencia vzdelania u Rómiek a nerómiek

Rodinný  stav rómskych respondentiek (tab. 3) je tradične poukazuje na niž ší počet
respondentiek, ktoré  ž ijú bez oficiá lneho partnerské ho vzťahu. Rozdiely sú štatisticky
vý znamné . Stav bez partnera je zá važ ný m socio-ekonomický m faktorom, ktorý  vý zname
ovplyvňuje mnohé  fyziologické  parametre, zá kladné  parametre prenatá lneho a postnatá lneho
rozvoja (7, 8, 9) ale aj reprodukčné  zdravie.

 Tab. 3. Frekvencia rodinné ho stavu u Rómiek a nerómiek

Zá kladný m sociá lnym faktorom, ktorý  poukazuje na socio-ekonomický  status je
zamestnanosť. Samozrejme tá  sa v úplnej miere odvíja od vzdelania. V našej prierezovej
kohorte bolo až  93 percent Rómiek nezamestnaný ch, čím sa tá to populá cia štatisticky vysoko
vý znamne odlišuje od majoritnej populá cie (tab. 4, obr. 2).

V príjme na 1 člena rodiny („income per capita“) rómske ž eny mož no zaradiť do
nízkych sociá lnych skupín ž ijúcich na hraniciach sociá lnej chudoby, kde až  80% z nich ž ije
pod príjmovú hranicu 4000 Sk na osobu (tab. 5)

Vzdelanie Nerómky
n (%)

Rómky
n (%) χ2 kvadrá t, OR Štatistická

významnosť – p

I. zá kladné  ukončené
aj neukončené 4 (8%) 21

74%

I – II
OR = 0,05
(CI=0,01 – 0,23)

0,0000
***

II. niž šie odborné
stredoškolské 32 (64%) 8

23%

II – III
OR = 0,29
(CI=0,01 – 2,69)

Fisher – 0,22
n.s.

III. vysokoškolské 14 (28%) 1
3%

I – III
OR = 0,01
(CI=0,00 – 0,16)

0,0000
***

Rodinný stav Nerómky
n (%)

Rómky
n (%) χ2 kvadrá t, OR Štatistická

významnosť – p

vydatá 35 (70%) 11 (37%) 0,003
**

bez partnera (slobodná ,
rozvedená , vdova, druž ka) 15 (30%) 19 (63%)

OR =4,03
(CI=1,40 – 11,84)
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Tab. 4. Frekvencia zamestnania u Rómiek a nerómiek

Obr. 2. Zamestnanosť v skupine Rómiek a nerómiek

Tab. 5. Príjem na jedné ho člena domá cnosti (per capita income)
Príjem na jedného člena

domá cnosti
Nerómky

n (%)
Rómky
n (%) χ2 kvadrá t, OR Štatistická

významnosť – p

I. do 4000 Sk 6 (12%) 24 (80%)
I – II

OR = 0,13
(CI=0,02 – 0,61)

0,0023
**

II. 4000 - 6000 Sk 10 (20%) 5 (17%)
II – III

OR = 0,06
(CI=0,00 – 0,64)

Fisher-0,006
**

III. viac ako 6000 Sk 34 (68%) 1 (3%)
I – III

OR = 0,01
(CI=0,00 – 0,07)

Fisher-0,003
**

 V rómskych rodiná ch už  tradične prevlá da vyšší počet detí ako v rodiná ch
nerómskych. Hlavne vý skyt mnohopočetný ch rodín s počtom detí 4 a viac je u minoritnej
populá cie Rómov potvrdený  (8, 9, 10) v niekoľ ký ch štúdiá ch (tab. 6).

Tab. 6. Frekvencia počtu detí u Rómiek a nerómiek

Chronické  ochorenia majú vý znamnú úlohu pri určovaní kvality ž ivota, tak ako aj
vý znamne ovplyvňujú aj reprodukčné  parametre. Vý skyt chronický ch ochorení je oveľ a
častejší v skupine rómskych ž ien.

Pracovné zaradenie Nerómky
n (%)

Rómky
n (%) χ2 kvadrá t, OR Štatistická

významnosť – p
zamestnaná 32 (64%) 2 (7%)

nezamestnaná 18 (26%) 28 (93%)
OR = 14,9

(CI=4,85 – 171,31)
0,000
***

Počet detí Nerómky
n (%)

Rómky
n (%) χ2 kvadrá t, OR Štatistická

významnosť – p

I. primipara 15 (38%) 17 (57%)
I – II

OR = 0,15
(CI=0,03 – 0,62)

0,002
**

II. 1 - 3 deti 23 (57%) 4 (13%)
II – III

OR = 25,89
(CI=3,19 – 280)

Fisher-0,0001
***

III. 4 a viac detí 2 (5%) 9 (30%)
I - III

OR = 3,97
(CI=0,63 – 31,71)

Fisher-0,09
n.s.
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Tab. 7. Vý skyt chronický ch ochorení u respondentiek

Ako najvhodnejší vek pre uzatvorenie manž elstva (tab. 8) sa v obidvoch skupiná ch
uvá dza vek 18-25 rokov, uzatvorenie manž elstva vo vyššom veku pokladá  za vhodné  30
percent nerómskych respondentiek ale len 7 percent rómskych. V ná zorovom spektre
o mož nostiach uzavretia manž elstva a porodenia prvé ho dieťaťa sa ná zory na pôrod
v mladšom veku častejšie vyskytujú v rómskej populá cii ako v populá cii nerómskej.

Tab. 8. Najvhodnejší vek pre uzatvorenie manž elstva a porodenie prvé ho dieťaťa

Pre rómsku komunitu a jej kultúru je plá novanie budúcnosti úplne iný  kultúrny pojem
ako v populá cii majoritnej. Nedostatok v premyslení budúcnosti a plá novaní rodičovstva sa
štatisticky vý znamnej prejavili v odpovedi, ž e svoje potomstvo neplá novali a ž e prišlo samo
od seba (tab. 9).

Tab. 9. Vzťah plá novania a počatia svojho dieťaťa

Plá novanie a počatie svojho dieťaťa Nerómky
n (%)

Rómky
n (%)

á no, chodili sme aj do predmanž elskej poradne 5 (10%) 0 (0%)
nie, prišlo to samo od seba 15 (30%) 20 (66%)
niektoré  tehotenstva boli plá nované  iné  nie 25 (50%) 2 (7%)
neviem 5 (10%) 8 (27%)

 Tab. 10. Ná vštevnosť u gynekológa

Čo sa tý ka starostlivosti s svoje zdravie, menovite reprodukčné  fyzické  zdravie, z tab.
10 je zrejmé , ž e rómske ž eny na otá zky o pravidelný ch kontrolá ch u gynekológa odpovedajú
sporne, tvrdia, ž e nevedia ako pravidelne navštevujú gynekológa až  v 47 % prípadov.
Vý sledky našej prierezovej štúdie poukazujú na fakt, ž e v otá zke ná vštevy gynekológa je
v rómskej ž enskej populá cii veľ ký  priestor na osvetu a podporu pravidelnej ná vštevnosti
gynekológa.

Ochorenia Nerómky
n (%)

Rómky
n (%)

kardiovaskulá rne 1 (2%) 5 (17%)
ná dorové 3 (6%) 1 (3%)
gynekologické 16 (32%) 15 (50%)
pohybové 2 (4%) 0 (0%)
ostatné 5 (10%) 3 (10%)

Najvhodnejší vek
pre uzatvorenie manželstva
a porodenie prvého dieťaťa

Nerómky
n (%)

Rómky
n (%) χ2 kvadrá t, OR Štatistická

významnosť - p

I. do 18 rokov 0 (0%) 2 (7%) I – II n.s.

II. od 18 do 25 rokov 35 (70%) 26 (86%)
I – II

OR = 0,13
(CI=0,02 –0,69)

0,004
**

III. od 26 do 30 rokov 15 (30%) 2 (7%) I – III n.s.

Frekvencia ná vštevnosti gynekológa Nerómky
n (%)

Rómky
n (%)

kaž dý  mesiac 4 (8%) 4 (13%)
1x až  2x ročne 18 (36%) 1 (3%)
len keď  má m nejaké  problé my 24 ä48%) 4 (13%)
len v tehotenstve 4  (8%) 7 (23%)
neviem resp. neodpovedali 0 (0%) 14 (47%)
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 Tab. 11. Druh použ ívanej antikoncepcie u Rómiek a nerómiek

Pri citlivej otá zke použ itia rôznych metód antikoncepcie (tab. 11) oveľ a niž šie
percento Rómiek použ íva spoľ ahlivé  metódy antikoncepcie, ako sú tablety resp.
vnútromaternicová  kontracepcia.

Diskusia
Kvalita reprodukčné ho zdravia je v celom svete chá paná  inak. Príčinami rozdielnosti

sú: zá kladné  sociá lno-ekonomické  pomery, zdravotné  uvedomenie občanov, ná bož enstvo
a spirituá lne faktory, mentalita a iné . V nami sledovanom súbore majú respondentky rozličné
ná zory na danú problematiku. Zistili sme rozdiely v chá paní problematiky u rómskej
a nerómskej skupiny respondentiek.
 Bazá lne rozdiely v sociá lnych faktoroch medzi rómskymi a nerómskymi rodičkami
(tab. 1, obr. 1) poukazujú na najvyššie odlišnosti vo vzdelaní a nezamestnanosti. V rómskej
populá cii rodičiek je štatisticky vý znamne vyššia prevalencia fajčenia, rizikovejší mladý  vek
rodičiek a tiež  aj rodinný  stav bez partnera, ktorý  sa pokladá  za rizikový  faktor v hodnotení
reprodukčný ch ukazovateľ ov.

Na zá klade našich vý sledkov, ktoré  sme získali dotazníkový m prieskumom môž eme
usúdiť viacero odlišný ch odpovedí a ná zorov na danú problematiku reprodukčné ho zdravia
medzi ž enskou rómskou a nerómskou populá ciou. Obe tieto skupiny sa vý znamne odlišujú
nielen v zá kladný ch sociá lnych faktoroch, ale aj v zá kladný ch ná zoroch a postojoch
o reprodukčnom zdraví. Tieto postoje sa odlišujú hlavne v otá zkach plá nované ho tehotenstva,
plá nované ho vstupu do manž elstva, umelej regulá cie pôrodnosti, ale i reprodukčné ho zdravia
sledované ho súboru.

Zá ver
Vý sledky analý zy venovanej problematike sexuá lneho a reprodukčné ho zdravia sú

vý znamný m prínosom pre zabezpečovanie permanentné ho monitoringu aktuá lnych
problé mov ž ivota rómskej populá cie a predstavujú nevyhnutný  predpoklad pre aké koľ vek
snahy komunikovať s touto časťou obyvateľ stva a pomá hať jej vytvá rať podmienky pre
zlepšenie kvality ž ivota. Mnohé  z prezentovaný ch zistení nie sú prekvapujúce, je však nutné
uvaž ovať o tom, do akej miery predstavujú vý razne špecifické  prejavy reprodukčné ho
sprá vania vo vzťahu k prejavom príslušníkov majoritnej a ostatný ch minoritný ch skupín.
Analý zu sledovaný ch súvislostí v oblasti reprodukčné ho zdravia je preto nutné  chá pať ako
jednu z mož ný ch ciest hľ adania a poznania, pričom komuniká cia s ďalšími relevantný mi
vedný mi odbormi je prirodzený m predpokladom komplexné ho chá pania charakteru spôsobu
ž ivota rómskych občanov. Vý sledky štúdie jasne poukazujú na nutnosť špeciá lneho
sledovania zdravotný ch indiká torov u rómskeho etnika. Riešenie rómskej problematiky je
globá lne a nebude jednoduchou zá lež itosťou. Vyž iada si zapojenie všetký ch sfé r našej
spoločnosti a najmä samotný ch Rómov a ich organizá cií. Bude nutné  pritom rešpektovať
osobitosť rómskej menšiny, ich odlišný  historický  pôvod, mentalitu, kultúru. Rómske etnikum
a jeho populačné  zastúpenie neustá le narastá . Riešenie problematiky tejto skupiny je dôlež ité
aj pre zlepšenie našich pozícií pre vstup do európskych štruktúr.

Druh antikoncepcie Nerómky
n (%)

Rómky
n (%)

kondómy a masti 8 (6%) 0 (0%)
antikoncepčné  tablety 16 (32%) 1 (3%)
DANA, pesar 2 (4%) 3 (10%)
prerušovaná  súlož 20 (40%) 15 (51%)
podviazané  vaječníky, sterilita 1 (2%) 1 (3%)
neodpovedalo 3 (6%) 10 (33%)
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PLAZMATICKÉ  KONCENTRÁ CIE ANTIOXIDAČNÝ CH VITAMÍNOV VO
VZŤ AHU K VÝ Ž IVE, FAJČENIU A VZDELANIU
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rektor: prof. MUDr. J. Š tencl, CSc.
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Ú vod
Dlhodobé  epidemiologické  a klinické  pozorovania priniesli poznatky o inverznom

vzťahu medzi príjmom resp. krvný mi koncentráciami antioxidač ný ch vitamínov a rizikom
vzniku a vý voja voľ noradikálový ch ochorení (1, 2, 3, 4). Boli urč ené  koncentrácie vitamínov
v krvi, ktoré  majú protektívny antioxidač ný  efekt, t.j. redukujú riziko ochorenia, prič om bolo
použité  krité rium morbidity a mortality na rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia a katarakty.
Optimálne plazmatické  hodnoty vitamínov: vitamín C > 50 µmol/l, vitamín E > 30 µmol/l,
vitamín E/cholesterol > 5,2 µmol/mmol, vitamín E/triacylglyceroly >16 µmol/mmol,  vitamín
C/vitamín E > 1, β-karoté n > 0,4 µmol/l, vitamín A > 2,2 µmol/l (5, 6, 7). Cieľ om práce bolo
stanoviť plazmatické  koncentrácie antioxidač ný ch vitamínov vo vzťahu k vý žive, fajč eniu
a vzdelaniu.

Materiál a metódy
     Skupinu dobrovoľ níkov  tvorili subjektívne zdraví mladí Rómovia (n = 122; BMI =
26,2±0,5 kg/m2), ktorí boli porovnávaní s majoritnou skupinou populácie (n = 137; BMI =
23,6±0,3 kg/m2). Obidva súbory boli rovnaké ho vekové ho rozpätia (18-35). Zo súborov boli
vylúč ení probandi s diagnostikovaný mi kardiovaskulárnymi a onkologický mi ochoreniami
a diabetom.
      Hladiny vitamínov C, E, A a β -karoté nu boli stanovené  HPLC metódami (5, 6).
Okrem antropometrickej charakteristiky a biochemický ch stanovení bol zisťovaný  formou
frekvenč né ho dotazníka životný  š tý l probandov, v ktorom bol vyhodnotený  nutrič ný  režim a
údaje o fajč ení a vzdelaní. Príjem vitamínov, minerálnych a stopový ch látok bol len
v prirodzenej forme (žiadna suplementácia). Na š tatistické  zhodnotenie údajov bol použitý
Studentov t-test.

Vý sledky a diskusia
Priemerné  plazmatické  koncentrácie vitamínu C a β -karoté nu ako aj molárny pomer

vitamín C/vitamín E sú vyš š ie u majoritné ho obyvateľ stva v porovnaní s Rómami (tab. 1)
s vyš ším nálezom protektívnych hodnôt (46% vs 28% - vitamín C, 55% vs 33% - vitamín
C/vitamín E, 25% vs 7% β -karoté n). Koncentrácie vitamínu E v plazme sú približne rovnaké
v obidvoch skupinách.

Probandi označ ovali v jednoduchom dietetickom dotazníku aktuálnu frekvenciu
konzumácie č o možno najbližš iu k predznač enej bez udania skonzumované ho množstva.
Analý za aj tohto jednoduché ho dotazníka ukázala priamu vý znamnú závislosť koncentrácií
vitamínu C v plazme (obr.1)  na konzumácii ovocia u subjektívne zdravý ch osôb, u ktorý ch je
predpoklad fyziologickej absorpcie.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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V tabakovom dyme je známa prítomnosť voľ ný ch radikálov. Komponenty špecifické
pre tabakový  dym sú monooxid uhlíka alebo aromatické  uhľ ovodíky (8), ktoré  hrajú
prominentnú úlohu. Možno predpokladať, že u fajč iarov sú redukované  hladiny antioxidantov
pre ich zvý šené  zapájanie do likvidácie voľ ný ch radikálov.

Tab. 1. Charakteristika súboru, plazmatické  koncentrácie antioxidač ný ch vitamínov, údaje o fajč ení a vý žive

                                                           Majoritné obyvateľstvo                   Rómovia

n (m+ž)                                                          137                                      122
vekové  rozpätie (r)                        18 – 35                                                18 – 35
fajč iari                                25%                                      55%
BMI (kg/m2)                                     23,6 ± 0,3                                          26,2 ± 0,5

vitamín C (μmol/l)                            49,1 ± 2,4                                      37,0 ± 2,0
       > 50                                            46 %                                                  28 %
vitamín E (μmol/l)                            24,9 ± 0,5                                      25,5 ± 0,6   
       > 30                                            21 %                                                   21 %
vitamín C/vitamín E                        2,03 ± 0,08                             1,48 ± 0,09
       > 1,0               55 %                                        33 %
β -karoté n (μmol/l)                           0,333 ± 0,035                                    0,188 ± 0,015
       > 0,4                                          25 %                                                 7 %

Frekvencia konzumácie zeleniny
denne alebo každý  druhý  deň 21% 7%
1-2x krát do tý ždňa 55% 44%
1-2x krát do mesiaca 10% 14%
nikdy alebo zriedka 14% 35%

Frekvencia konzumácie ovocia
denne alebo každý  druhý  deň 51% 28%
1-2x krát do tý ždňa 44% 41%
1-2x krát do mesiaca 4% 25%
nikdy alebo zriedka 1% 6%

Vý sledky sú priemery±SEM

                          p=0.0000 
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Obr. 1. Vzťah koncentrácií vitamínu C v plazme ku konzumácii ovocia (š tatistická vý znamnosť vzhľ adom na
konzumáciu  denne alebo každý  druhý  deň)



135

Literárne údaje uvádzajú približne 30 % pokles sé rový ch koncentrácií vitamínu C a β-
karoté nu u fajč iarov.  Boli namerané  redukované  telesné  zásoby askorbátu a miera frakč né ho
obratu vitamínu C je zvý šená pre jeho vysokú spotrebu.  Preto sa odporúč a, aby fajč iari denne
konzumovali najmenej 200 mg vitamínu C, aby ich plazma obsahovala toľ ko vitamínu C ako
plazma nefajč iarov (9). Na obr. 2 je uvedená 42 % redukcia koncentrácií vitamínu C
u fajč iarov. Koncentrácie β-karoté nu sú vplyvom fajč enia znížené  o 50 %.

Obr. 2. Vzťah plazmatický ch koncentrácií vitamínu C a β-karoté nu k fajč eniu

Priamy vzťah medzi koncentráciami vitamínov a úrovňou vzdelania je zaujímavý , a
bolo možné  predpokladať vý sledok.  V sledovanej etnickej skupine malo 54 % osôb základné
vzdelanie, 31 % uč ňovské  vzdelanie. Stredoškolské  vzdelanie s maturitou uviedlo
v dotazníkoch 14 % subjektov a len jeden proband mal vysokoškolské  vzdelanie. Na obr.3 je
uvedená priama závislosť koncentrácií β-karoté nu na zvyšujúcej sa úrovni vzdelania.
Koncentrácie β-karoté nu boli 2,4-krát vyš š ie u osôb so stredoškolský m vzdelaním
v porovnaní so základný m vzdelaním a 1,8-krát vyš š ie pri porovnaní s uč ňovský m vzdelaním.
Nízke vzdelanie so sebou nesie aj nízke znalosti o optimálnej vý žive.

Ú daje observač ný ch epidemiologický ch š túdií vzťahu antioxidantov a vý skytu
srdcovo-cievnych ochorení vypovedajú v prospech preventívnej úlohy antioxidantov pri
vzniku tý chto ochorení. Gey a kol. (10) sledoval 12 rôznych populácií v Európe a ukázal
signifikantne nižš iu mortalitu z kardiálnych príč in v populáciách s vysoký m príjmom
vitamínu C a vitamínu E zo stravy. Ďalš ie š túdie nezávisle demonš trovali podobné  pozitívne
úč inky tý chto vitamínov a β-karoté nu (11, 12). Vý sledky prospektívnych kohortový ch š túdií
už nie sú tak konzistentné . Niektoré  z nich udávajú vý znamne nižš ie riziko úmrtia na
kardiovaskulárne ochorenia pri vysokom príjme vitamínu C, iné  zaznamenali  vý razne
pozitívne úč inky vitamínov C, E a β-karoté nu, ale len u mužov. Klinické  intervenč né  š túdie
sú znač ne kontroverzné , mnohé  nezaznamenali zlepšenie ochorenia a niektoré  dokumentovali
aj zvý šenie rizika úmrtia (13), keď  postmenopauzálnym diabetický m ženám podávali vysoké
dávky vitamínu C. Autori si tento nález vysvetľ ujú tý m, že u antioxidantov, ktoré  sa môžu
vyskytovať v redukovanej aj oxidovanej forme tieto môžu pri vysokom príjme pôsobiť ako
prooxidanty napr. vitamín C v prítomnosti voľ né ho železa alebo medi alebo môže glykovať
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proteíny alebo stimulovať lipidovú peroxidáciu. Na druhej strane sú š túdie, ktoré  ukázali, že
suplementácia vitamínom C redukuje oxidač ný  stres u diabetu 2, ale priaznivý  efekt na sé rové
markery oxidač né ho stresu alebo markery endoteliálnej funkcie bol krátkodobý . Priaznivý
úč inok vitamínu E v kombinácii s n-3 mastný mi kyselinami bol pozorovaný
u dyslipidemický ch subjektov (14). V prípade vysoký ch dávok vitamínu E autori upozorňujú
na jeho prooxidač ný  efekt, ak jeho užívanie nie je kombinované  s vitamínom C, ktorý
zabezpeč uje obnovu radikálu vitamínu E.
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Obr.3. Vzťah koncentrácií β-karoté nu ku úrovni vzdelania (š tatistická vý znamnosť vzhľ adom na základné
vzdelanie)

Záver     
Priaznivejš ie hodnoty esenciálnych antioxidantov z hľ adiska ochrany voč i

voľ noradikálový m ochoreniam najmä srdcovocievnym a onkologický m u majoritné ho
obyvateľ stva v porovnaní s etnickou minoritou Rómov možno pripísať optimálnejš iemu
stravovaniu v zmysle vyš šej frekvencie konzumácie zeleniny a ovocia, ale aj tmavý ch
obilný ch vý robkov, strukovín a rastlinný ch tukov.
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DYNAMIKA ZMIEN POSTOJOV UČ ITEĽOV A Ž IAKOV K TABAKU,
ALKOHOLU A DROGÁM

T. Ostrihoň ová, J. Bérešová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote

riaditeľ : MUDr. D. Béreš, MPH

Ú vod
Podľ a definície WHO z roku 1969 „Droga je látka, ktorá, ak je vpravená do živého

organizmu, môže pozmeniť jednu alebo viac jeho funkcii”. Drogy účinkujú v mozgu na
mechanizmy, ktoré regulujú náladu, myšlienky a motiváciu. V terminoló gii MKCH 10
namiesto názvu „droga“ sa preferuje názov „psychoaktívne látky“. Užívanie psychoaktívnych
látok podľ a ich sociálnoprávneho postavenia:

1. Užívané ako lieky – na lekársky predpis
2. Legálne užívanie – kofeín, nikotín, alkohol
3. Ilegálne užívanie – nemedicínske užívanie opiátov, sedatív, užívanie kanabisu,

halucinogénov, kokaínu atď . (1, 2).
Postoje sú motivačné činitele, ktoré určujú mnohé postupy človeka, majú citovú,

poznávaciu a konatívnu zložku. Dospelí majú svoj postoj k alkoholu a drogám ustálený
(tradícia, osobná skúsenosť, objektívne poznatky), ale postoj k drogám u detí sa mení, lebo je
podmienený hlavne emotívnymi činiteľmi. Prioritou u detí je vytvorenie zdravého postoja: od
„nesmiem užiť drogu“ cez „nechcem užiť drogu“ k „nemusím užiť drogu“ (3, 4).

Metodika
Podkladom na spracovanie tejto analýzy boli vybrané dáta z dotazníkov „Školského

prieskumu o tabaku, alkohole a drogách“ z rokov 1994 a 2006. Jedná sa o dotazníky TAD 1
(určené pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ) a TAD 3 (určené pre učiteľ ov ZŠ a SŠ) z vybraných
mestských a vidieckych škôl v okrese Rimavská Sobota a Revúca. Vyhodnotených bolo 1107
TAD 1 dotazníkov (573  z roku 1994 a 534 z roku 2006) a 146 TAD 3 dotazníkov (83 z roku
1994 a 63 z roku 2006) – obr. 1 a 2.

Výsledky
Napriek zavedenej protidrogovej výchove na školách počas 12 rokov sa zvýšil podiel

žiakov s pozitívnym postojom k (obr. 3)
- tabaku (fajčenie vyskúšal v roku 1994 21,5%, v roku 2006 až 39,7% žiakov)
- alkoholu (destilát ochutnal v roku 1994 23,2% v roku 2006 až 63,3%, bol podnapití 10,1%

– 1996, 28,5% – 2006)
- drogám (dal by sa prehovoriť na marihuanu v roku 1994 0,5%, v roku 2006 8,4%).

V rodinnom prostredí žiakov sa znížil počet rodičov – fajčiarov a rodinných príslušníkov
s problematickým pitím alkoholu (obr. 4). Pretrváva vysoké percento žiakov, ktorí sú
vystavení pasívnemu fajčeniu (72,3% v roku 2006). Alarmujúci je benevolentnejší prístup
dospelých k ponúkaniu alkoholu deťom (v roku 1994 24,8% žiakov ponúkol dospelí
alkoholom, v roku 2006 už 50,1%).

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Obr. 1.  Súbor respondentov – TAD 1

Obr. 2.  Súbor respondentov – TAD 3

Zvýšil sa podiel učiteľ ov s odmietavým postojom k:
- fajčeniu – menej učiteľ ov je každodenným fajčiarom (34,9% v r. 1994, 27,0% v r. 2006)
- alkoholu – vyučovanie pod vplyvom alkoholu v roku 1994 udával 38,6%, v roku 2006 už

len 9,7%, prijateľ nosť spoločenského pitia alkoholu u učiteľ a udával 72,5% učiteľ ov
v roku 1994, v roku 2006 už len 47,5% – obr. 5.

Učitelia sa cítia byť viac pozitívnym vzorom pre žiakov ako pred 12 rokmi (79,5%
v roku 1994 a 95,0% v roku 2006). Ako negatívne môžeme hodnotiť pretrvávajúcu nízku
vedomostnú úroveň  učiteľ ov o drogách (v roku 1994 33,7%, v roku 2006 len 32,8% učiteľ ov
vedel by vysvetliť žiakom, čo je kokaín a crack).

Diskusia
Uchrániť detí pred užívaním drog je v terajšej sociálnej klíme, ktorá je prodrogová,

kde abstinencia sa berie ako čudáctvo a médiá vysielajú protichodné informácie o drogách, je
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veľmi ťažké. Napriek protidrogovej výchove na školách je badateľ ný benevolentnejší postoj
žiakov nielen k štartovacím drogám – k tabaku a alkoholu – ale aj k marihuane. Rovnako ako
v spoločnosti, aj v rodinách sa deti stretávajú s užívaním legálnych drog (cca 40% rodičov je
fajčiarov a 20% má problémy s alkoholom), pričom deti majú trikrát vyššiu pravdepodobnosť,
že budú fajčiť, ak fajčia obaja rodičia, a riziko alkoholizmu je 7x vyššie pre prvostupň ových
príbuzných alkoholikov (5). Na zamyslenie stojí údaj, že destilát ochutnal 63.3% 10-14
ročných detí, a 28,5% udáva, že sa aj opil. Ako pozitívne môžeme hodnotiť zvýšenie podielu
učiteľ ov s negatívnym postojom k legálnym drogám. Zvyšuje sa počet učiteľ ov – nefajčiarov,
badateľ ný je u nich aj prísnejší prístup k užívaniu alkoholu. Viac im záleží na tom, aby boli
pre žiakov pozitívnym vzorom.

Obr. 3.  Dynamika zmien postojov u žiakov

Obr. 4. Rodinné prostredie
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Obr. 5.  Dynamika zmien postojov u učiteľ ov

Záver
Ú plne zmeniť nepriaznivý trend užívania drog u detí je možný len zmenou postojov

celej spoločnosti k drogám na negatívny vytváraním efektívnych programov informovania
spoločnosti o zdravom spôsobe života. Škola by mala byť prostredím bez legálnych
a ilegálnych drog, všetci učitelia by mali byť abstinenti s jasným protidrogovým postojom,
ktorí sú vnímaní žiakmi ako pozitívny vzor, s primeranými vedomosťami o drogách. Do
učebných osnov by mala byť zakomponovaná systematická prevencia drogovej závislosti s
efektívnymi postupmi a jasne stanovenými kritériami týkajúcich sa drog.
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PERSPEKTÍVY PREVENCIE VÝ ŽIVOU U OBYVATEĽ STVA V 21. STOROČ Í

I. Kajaba1, F. Gazdík1, K. Gazdíková1, Ľ. Ághová2, Ľ. Š evčíková2

technická spolupráca: I. Salkayová1

1SZU, VVZ –  Ú PKM, Bratislava
rektor: prof. MUDr. J. Š tencl, CSc.

riaditeľ: MUDr. J. Kazár, DrSc.
2Ú stav hygieny LF UK, Bratislava

prednostka: doc. MUDr. Ľ. Š evčíková, CSc.

Ú vod
Medzi najvýznamnejšie vedecké objavy z predchádzajúceho storočia patrí poznatok

o preventívnej úlohe výživy pred rozšírenosť ou viacerých, tzv. civilizačných chorôb
v populácii. Jej prostredníctvom možno viacerým chorobám nielen priamo predchádzať , ale
tiež  u geneticky podmienených, ich prejavy odď aľovať  alebo aspoň zmierňovať .

Disponujeme bohatou základňou výsledkov z dosiaľ vykonaných cielene
orientovaných epidemiologických výskumov, ako aj údajmi z  klinického, ev.
experimentálneho overenia preventívnej úlohy správnej výživy, ktoré je potrebné v širšom
rozsahu aplikovať  u obyvateľstva vyspelej spoločnosti.

Pri snahe o vytýčenie cieľov preventívneho pôsobenia výživy v najbližších
desať ročiach musíme zohľadniť  a poznať  nasledovné základné činitele:
1. vývoj spotrebnej situácie a stavu výživy obyvateľstva s analýzou ich vzájomných

vzť ahov;
2. rizikové faktory –  nutričné, metabolické a environmentálne, infekčné a i. (vytipovať

rizikové populačné skupiny);
3. zmeny potrieb výživy obyvateľstva –  podmienené civilizačným procesom;
4. aktuálny pohybový režim jednotlivých populačných skupín;
5. prognózu demografického vývoja obyvateľstva SR, ev. krajín EÚ ;
6. prevalenciu nekontagióznych chorôb –  závislých na dysbalančnej výžive;
7. nové vedecké poznatky o výžive človeka –  najmä z oblasti molekulovej biológie

a genetiky, rovnako i z imunológie.
Na základe týchto poznatkov poskytnúť  syntetický pohľad a stanoviť  úlohy

preventívne orientovaných nutričných, ale rovnako i pohybových režimov (najmä u mladej
generácie), progresívne smerovanie poľnohospodárskej a tiež potravinárskej výroby, celej
sféry spoločného a individuálneho stravovania.

V práci poukážeme na vybrané nutričné faktory, ktoré sa v podstatnej miere podieľajú
na aktuálnom výživovom a zdravotnom štandarde populácie, ako i na novo spoznané nutričné
faktory a ich využitie v aktívnej prevencii výživou u obyvateľstva.

Charakteristika vzoriek a použité metodiky
Prezentujeme celoslovenské údaje o spotrebe potravín a jej nutričnom obraze, zistené

metódou globálnej bilancie spotreby potravín (1), ktoré vyjadrujeme vyčísleným percentom
plnenia Odporúčaných výživových dávok (OVD) pre priemerného spotrebiteľa SR/deň (18),
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tiež Odporúčaných dávok spotreby potravín na obyvateľa/rok, platných v SR od r. 2000 (15),
na základe údajov Š Ú  SR (17, 20, 21) .

Klinicko-biochemické údaje sme zistili v rámci reprezentatívneho transverzálneho
výskumu výživy v SR, klinickým vyšetrením stavu výživy vyše 7 tisíc osôb dospelej
populácie, z toho takmer 50 % aj laboratórne; 3175 osôb (ženy 1547, muži 1628) (9).

Biochemické vyšetrenie sa týka množstva krvných lipidov v sére: cholesterol celkový,
HDL-cholesterol a triacylglyceroly po odbere venóznej krvi ráno nalačno. Príslušné hodnoty
sme stanovili štandardnými laboratórnymi metódami na automatickom analyzátore Vitros 250
Johson & Johnson, USA.

Aktivity antioxidačných enzýmov; superoxiddismutázy (SOD), katalázy (Kat.),
glutation –  peroxidázy (GSHPx) a tripeptidu –  glutationu (GSH) v erytrocytoch
spektrofotometrickým stanovením [19] a konjugované diény mastných kyselín v plazme
spektrofotometricky podľa publikovanej práce (23).

Somatometrické údaje telesnej výšky a hmotnosti sme získali štandardnými postupmi
antropometrie a vyčíslili hodnoty BMI a percento prevalencie obezity u dospelých postupom
publikovaným v práci (10) .

Zo sledovaných údajov klinicko-biochemických parametrov sme stanovili: priemerné
hodnoty (M), smerodajné odchýlky (SD) a stredné chyby priemeru (SEM) pre   jednotlivé
súbory vyšetrených osôb príslušnými matematickými výpočtami.

Hladina významnosti rozdielov je potvrdená pomocou Studentovho t-testu a pri
sledovaní zmien u tých istých osôb t-testom pri párovo priradených hodnotách.

V klinickej časti práce –  3 štúdie s aplikáciou pektínu a vitamínu C, v ď alšej morských
rýb a v tretej štúdii prášku z hlivy ustricovitej, u osôb s dyslipidémiou počas 4, resp. 6
týždňov, boli sledované zmeny vybraných lipidových ukazovateľov, ktoré sme stanovili
párovým T-testom priradených hodnôt.

Výsledky a diskusia
Zistenia z mnohých epidemiologických štúdií uvádzajú priamy vzť ah nutričného

štandardu a prevalencie rizikových faktorov srdcovocievnych chorôb, ako aj s výskytom ich
náhlych príhod a údajmi o úmrtnosti obyvateľstva, ako to potvrdila dnes už klasická, ale
poznatkami stále aktuálna Framinghamská štúdia (12). Z mnohých ď alších uvedieme aj
kľúčovú epidemiologickú štúdiu s názvom Coronary heart disease in seven countries, ktorá
dosiaľ predstavuje základný model pre sledovanie stavu výživy a relevantnú interpretáciu
kauzálneho vzť ahu nutričných a klinicko-biochemických údajov (13).

V danom nasmerovaní volíme komparáciu vývoja spotrebných údajov a vybraných
klinicko-biochemických charakteristík obyvateľov v SR.

Trend obrazu výživy prezentujeme na obr. 1 a 2 údajmi o príjme nutričných faktorov
v r. 1964 až 2000, ktorý je vyjadrený na priemerného spotrebiteľa SR/deň, s vyčíslením
percenta plnenia príslušných faktorov OVD SR (11).

Vývoj spotreby potravín v r. 1980 –  2003 u obyvateľstva SR, vyjadrený na
obyvateľa/kg/rok, uvádzame vo forme percenta plnenia odporúčaných dávok spotreby
potravín platných v SR od r. 2000 na obr. 3 a 4.

Z názorných obrázkov vyplýva dlhodobé uplatnenie nevyrovnanej výživy, ktorú
charakterizuje trvale nadmerný príjem tukov a bielkovín, čiastočne i energie, jej spotreba sa
však v ostatných rokoch blíži k OVD SR. Z obr. 2 vyplýva trvale nedostatočný príjem takmer
všetkých vitamínov, najvýraznejší u vitamínu C, ale aj nepriaznivý príjem vápnika.
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Obr. 1. Vývoj nutričného obrazu spotreby u obyvateľstva SR v roku 1964 –  2000 (priemerný spotrebiteľ/deň) -
% plnenia OVD SR z roku 1998
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Obr. 2. Vývoj nutričného obrazu spotreby u obyvateľstva SR v roku 1964 –  2000 (priemerný spotrebiteľ/deň) -
% plnenia OVD SR z roku 1998 - pokračovanie

Súhlasne s týmto konštatovaním vyznieva i spotreba zdrojov príslušných nutričných
faktorov, ktorú vystihuje oproti odporúčanej spotrebe potravín; nadmernosť  bravčového mäsa
a masti, potravinových tukov, vrátane tukov rastlinného pôvodu. Vzostupná spotreba hydiny
je pozitívny jav, ktorý aspoň čiastočne kompenzuje veľmi nízku spotrebu hovädzieho mäsa
a rýb. Nesmierne závažný je priam dramaticky prepad spotreby mlieka a jeho výrobkov,
najmä z hľadiska budovania definitívnej kvality kostného systému u mladej generácie. Tu
súčasná kritická spotrebná situácia mliečneho sortimentu vytvára reálne riziko vývoja
osteopénie a celoživotnej osteoporózy. Trvale je u obyvateľstva SR nepriaznivá aj spotreba
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zeleniny, ovocia, zemiakov a strukovín, čo pri klesajúcej spotrebe obilnín, okrem závažného
nedostatku viacerých nutričných faktorov, vedie i k nízkemu príjmu potravinovej vlákniny.
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Z biochemických výsledkov celoslovenského výskumu sme vybrali údaje,
porovnateľné s korešpondujúcimi štúdiami z ostatných rokov, čo umožňuje ilustrovať
dynamiku vývoja sledovaných charakteristík. Uvedené sa týka trendu priemerných
cholesterolémií dospelej populácie SR, ktorý vyjadrujú obr. 5 a 6. Z týchto vyplýva, že v 
období r. 1963 –  1997 nedošlo k podstatnejším zmenám v úrovni cholesterolémií žien
a mužov SR (7,  8). Platnosť  uvedeného potvrdzuje i najnovšie konštatovanie o priemernom
množstve sérového cholesterolu 5,8 mmol/l  v populácii v SR (4, 5).

Trend vývoja obezity v dospelej populácii SR uvádzame na obr. 7. Nakoľko z novších
údajov sú k dispozícii iba údaje o obezite BMI ≥ 30 kg/m2 porovnávame iba túto prevalenciu.
Pozorujeme, že v prvých 20-tich rokoch došlo k jej zvýšeniu o 3,4%, pokiaľ v druhom
kratšom čase (14 rokov) došlo k jej rýchlejšiemu vzostupu o 7,1% (8, 9, 16). Je to síce
pomalšie tempo, ako napríklad v USA, kde v rovnakom časovom rozmedzí došlo k jej
zvýšeniu o 16% na súčasnú prevalenciu 30% populácie (6), jednoznačne je však potrebné
zabrániť  jej ď alšiemu zvýšeniu, resp. znížiť  súčasnú prevalenciu obezity v SR.
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Na obr.  8 –  12 uvádzame výsledky testovania prírodných látok s predpokladaným
hypolipemickým účinkom u osôb s kombinovaným typom dyslipidémie. Tento sme potvrdili
s diferencovaným efektom na jednotlivé frakcie krvných lipidov. Pozorujeme vo všetkých
prípadoch hypocholesterolemický účinok, zatiaľ čo pri PMK n-3 (podávanie makrely 3x
v týždni), nachádzame dominantné hypotriacylglycerolemické pôsobenie. Dôležitý je aj
poznatok o priaznivom vplyve hlivy ustricovitej na antioxidačný enzýmový systém a jeho
aktivitu, ktorý sa prejavil významným poklesom konjugovaných diénov polyénových
mastných kyselín v plazme, v dôsledku zníženia lipoperoxidačných pochodov v organizme.
Opodstatnené je očakávať  širšie využitie týchto poznatkov v primárnej i sekundárnej
prevencii dyslipidémie a následne i aterosklerózy v populácii.
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pred a po dietetickom teste; n = 37 (20 žien, 17 mužov), vek = 39,3r.
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ostreatus) v prášku 10g/deň počas 6 týždňov; n = 57 (32 žien, 25 mužov), vek = 43r.

V prevencii výživou možno v ostatnom čase pozorovať  narastajúci význam aj ď alšej
rozsiahlej skupiny prírodných látok, ktorá sa dostáva do popredia širokého záujmu na základe
ich novo spoznaných fyziologických a preventívnych účinkov (2, 3, 14, 22). Predstavujú ich
hlavne fytosteroly, flavonoidy, najmä ich polyfenolové zkúčeniny. Z nich resveratrol
vykazuje v experimente antineoplastický efekt a obdobný účinok sa predpokladá aj u človeka,
v humánnej oblasti  je overený jeho antiaterogénny účinok. Ďalej sú to fytoestrogény,
sulforafan, statíny, karotenoidy –  betakarotén a lykopén, betaglukány a mnohé iné. Ich
spoznané ochranné účinky sa vo všeobecnosti uvádzajú ako antimutagénne, protizápalové,
protinádorové, antidiabetické, antisklerotické, v prevencii šedého zákalu, dokonca
i Alzheimerovej choroby a iných.
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Záver
Uvedený prehľad presvedčivo posilňuje argumentáciu pre preferovanie širokého

zastúpenia týchto dôležitých zložiek výživy u obyvateľstva prosperujúcich krajín sveta v 21.
storočí, v prevencii kardiovaskulárnych, metabolických (najmä hrozbe metabolického
syndrómu, inzulínovej rezistencie a vývoja DM 2. Typu), obezity a mnohých ď alších
závažných chorôb.
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AKO SA ODRÁ ŽA OBEZITA NA SPEKTRE APOLIPOPROTEÍNOV
U DOSPELÝ CH

J. Koprovič ová, D. Petrášová
Ú stav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ , Košice

prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc.

Ú vod
Obezita je veľmi vý znamný m a obávaný m rizikový m faktorom predč asnej ateroskle-

rózy. Zvyč ajne veľmi skoro asociuje s metabolický m syndrómom a preto spôsobuje aj veľmi
vážne zdravotné komplikácie (1, 2).

Ateroskleróza je multifaktoriálne ochorenie, preto jej vznik a rozvoj podmieňuje viac
sú č asne pôsobiacich rizikový ch faktorov. Medzi kľ ú č ové vý znamné ovplyvniteľ né rizikové
faktory aterosklerózy patrí hyperlipidémia, ktorej vznik iniciuje narušenie lipidového meta-
bolizmu. Samozrejme prispieva k tomu aj genetická predispozícia a v znač nej miere negatívne
vplyvy vonkajšieho prostredia, nezdravý  životný  štý l plný  rôznych stresový ch situácií, ne-
dostatok pohybovej aktivity, č asová tieseň, spánkový  deficit a vo veľ kej miere kaloricky pre-
dimenzovaná nezdravá vý živa s vysoký m obsahom tukov a cukrov.

Zámerom štú die bolo zistiť, č i sú  ohrození obézni ľ udia z hľ adiska rizikovosti vzniku
predč asnej aterosklerózy s ohľ adom na hyperlipidémiu. Zisťovali sme, aká je sérová koncen-
trácia apolipoproteínu B100 (apo B100 ), lipidov (celkového cholesterolu – TCH, triacylglyce-
rolov – TAG, cholesterolu-LDL – LDL-CH, cholesterolu-HDL – HDL-CH a cholesterolu-non
HDL – non HDL-CH) i viacerý ch vý znamný ch aterogenný ch indexov v skupine N = 27 du-
ševne pracujú cich obéznych mužov s vekový m priemerom 48 rokov s BMI = 28 – 31kg/m2

(OB). V kontrolnej skupine sme vyšetrili 21 zdravý ch mužov s porovnateľ ný m vekový m
priemerom a s fyziologický m BMI = 23 – 25,5kg/m2 (K).

Materiál a metódy
Koncentráciu apo B100 v krvnom sére sme urč ovali elektroimunodifú znou metódou

podľ a Curryho. Koncentrácie TCH, TAG a HDL-CH sme vyšetrovali pomocou biochemic-
ký ch testov č eskej vý roby (Pliva-Lachema), prič om HDL-CH sme izolovali precipitač nou
metódou podľ a Gidéza. Koncentrácie LDL-CH a non HDL-CH sme vypoč ítali
z matematický ch vzorcov podľ a Friedewalda a De Backera. Vypoč ítali sme aj hodnoty atero-
genný ch indexov: TCH/HDL-CH, LDL/HDL-CH, HDL-CH/LDL-CH a TAG/HDL-CH.

Vý sledky sme štatisticky vyhodnotili pomocou Chí2 testu, ANOVA 1 a ANOVA 2.

Vý sledky
Vý sledky koncentrácií urč ovaný ch parametrov – apo B100, TCH, TAG, LDL-CH,

HDL-CH a non HDL-CH (mean, median, CL95%) a vypoč ítané hodnoty aterogenný ch inde-
xov rizikovosti – TCH/HDL-CH, LDL-CH/HDL-CH, HDL-CH/LDL-CH a TAG/HDL-CH
(mean, median, CL95%) v skupine obéznych mužov (OB) a v kontrolnej skupine (K) uvá-
dzame na nasledujú cich grafoch (obr. 1 – 10).

U obéznych mužov zistili sme štatisticky vý znamne zvý šenú  sérovú  koncentráciu apo
B100 , ktorá asociuje s vý znamne zvý šenou sérovou koncentráciou TCH (obr. 1 a 2).
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V skupine OB bola signifikantne zvý šená aj koncentrácia TAG v porovnaní
s kontrolnou skupinou (obr. 3). Podľ a mienky vý znamný ch lipidológov koncentrácia TAG
nad 1,7 mmol/l je signálom produkcie aterogenný ch LDL č astíc u obéznych ľ udí (3).

Taktiež sme zistili u obéznych mužov štatisticky vysoko vý znamne zvý šenú  koncen-
tráciu LDL-CH a non HDL-CH (obr. 4 a 6).

V skupine obéznych mužov prítomnosť dyslipidémie potvrdzuje aj signifikantne zní-
žená sérová koncentrácia HDL-CH (obr. 5).

Z aterogénnych indexov v skupine OB zistili sme hodnoty TCH/HDL-CH a LDL-
CH/HDL-CH štatisticky vý znamne zvý šené v porovnaní so skupinou K (obr. 7 a 8). Pocho-
piteľ ne bola hodnota indexu HDL-CH/LDL-CH signifikantne znížená (graf 9).

Hodnota indexu TAG/HDL-CH bola štatisticky vý znamne zvý šená v skupine OB (obr.
10). Podľ a najnovších vedecký ch poznatkov jej hodnota nad 4,2 je cenný m ukazovateľ om
inzulínovej rezistencie.
 

50

70

90

110

130

mean median CL 95%

m
g.

dl
-1

apo B100
p<0,001

OB

K

Graf 1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

mean median CL 95%

m
m
ol.
l

-1

TAG
p<0,001

OB

K

Graf 3

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

mean median CL 95%

m
m

ol
.l-1

non HDL-CH p<0,001

OB

K

G

Graf 6

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

mean median CL 95%

m
m

ol
.l-1

TCH
p<0,001

OB

K

Graf 2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

mean median CL 95%

m
m

ol
.l-

1

LDL-CH

p<0,01

OB

K

Graf 4

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

mean median CL 95%

m
m

ol
.l-1

HDL-CH
p<0,05

K

OB

Graf 5

Obr. 2. Sérová koncentrácia TCH

Obr. 3. Sérová koncentrácia TAG

Obr. 5. Sérová koncentrácia HDL-CH

Obr. 4. Sérová koncentrácia LDL-CH

Obr. 6. Sérová koncentrácia non HDL-CH

Obr. 1. Sérová koncentrácia apo B100
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Diskusia
Ateroskleróza je multifaktoriálne ochorenie. Spomedzi viacerý ch ovplyvniteľ ný ch

a neovplyvniteľ ný ch rizikový ch faktorov aterosklerózy – obezita, ako vý znamný  ovplyvniteľ -
ný  rizikový  faktor – bezpochyby má dominantné postavenie. Priamo koreluje s ď alšími vý z-
namný mi rizikový mi faktormi – s artériovou hypertenziou a s hyperlipidémiou (4). Žiaľ ,
v sú č asnosti je to veľmi aktuálny problém, keď že v priemyselne vyspelý ch štátoch obéznych
ľ udí neustále pribú da, nevynímajú c ani našu republiku. Podľ a ú dajov WHO roč ný  nárast obe-
zity u dospelý ch v tý chto krajinách je cca 15 – 25% a nárast nadváhy u dospelý ch je ešte mar-
kantnejší (50 – 65%). Na základe uvedený ch ú dajov WHO vyhlásila obezitu za epidémiu 21.
storoč ia (5).

V skupine duševne pracujú cich obéznych mužov stredného veku naše vý sledky sú
jednoznač ný m dôkazom dyslipoproteinémie, resp. hyperlipidémie.

Domnievame sa, že zistené poruchy v lipidovom metabolizme spolu s poruchami he-
mostázy podporujú  vznik endoteliálnej dysfunkcie, keď že prenikanie zvý šeného množstva
LDL do endotelu artérií vedie k endotelovej dysfunkcii. To je už prvá fáza vzniku predč asnej
aterosklerózy. Bolo dokázané, že dyslipoproteinémia iniciuje vznik lipidového jadra ateros-
klerotického plaku (6).

Zvý šená až vysoká sérová koncentrácia apo B100 je závažný m rizikový m markerom
predč asnej aterosklerózy aj u ľ udí s fyziologickou koncentráciou celkového cholesterolu,
č o môže prispieť aj ku vzniku žilovej trombózy (7). U našich probandov zistili sme priamu
lineárnu koreláciu medzi zvý šenou koncentráciou apo B100 a narastajú cimi hodnotami BMI.

Vý znamne zvý šená sérová koncentrácia TAG obyč ajne signalizuje už vážnejšie poru-
chy v lipidovom metabolizme, č o sú visí s hypertriacylglycerolémiou na lač no.
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Vysoká hodnota aterogenného indexu apo B/LDL-CH sú visí s postprandiálnou hyper-
triacylglycerolémiou a s produkciou veľmi nebezpeč ný ch vysokoaterogenný ch tzv. malý ch
nízkodenzitný ch LDL-č astíc č o vedie k endotelovej dysfunkcii.

Vý znamne zvý šená hodnota indexu TAG/HDL-CH v CL95% je nepriamym predikto-
rom inzulínovej rezistencie, č o u našich probandov s obezitou č inilo 20%.

Podľ a sú č asný ch vedecký ch poznatkov vý znamne zvý šené hodnoty indexov
TCH/HDL-CH a LDL-CH/HDL-CH sú  taktiež spoľ ahlivý mi markermi vý voja predč asnej
aterosklerózy.

Záver
Naša populač ná vzorka duševne pracujú cich mužov stredného veku s obezitou je teda

jednoznač ne vysoko riziková z hľ adiska vzniku a rozvoja predč asnej aterosklerózy, keď že ich
lipidový  spektrum svedč í o hyperlipidémií. Riešenie vidíme v režimový ch opatreniach vedú -
cich ku zníženiu miery rizika u našich probandov. V tejto sú vislosti konkrétne myslíme na
redukciu hmotnosti a ú pravu lipidového statusu formou ú č inného zásahu do ich lipidového
metabolizmu predovšetký m vhodnou diétou, zvý šením fyzickej aktivity, prípadne adekvátnou
medikamentóznou intervenciou.
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THE POSITIVE  CHANGES  OF  DIETARY  HABITS  AND  DECREASE
OF CARDIOVASCULAR  RISK

K. Schä fer1, Ľ . Ševč íková 2

 1Ernä hrungsmedizin, Limburg, Germany
2Institute of Hygiene, Faculty of Medicine Comenius University, Bratislava

Introduction
Studies from Africa, North America (Indian), Australia (Aboriginies), New Zealand

(Maoris), Pacific Islands, Israel, Japan, Taiwan and Hawaii have revealed that some diseases
are uncommon in non-western countries and their incidence have been increased during the
economic and social development of westernization. These include: hypertension, obesity,
diabetes, gall-stones, renal stones, coronary heart disease, appendicitis, haemorrhoids,
varicose veins, colorectal cancer, hiatus hernia and diverticular disease. The fact that migrants
increase their rate of many of theses diseases when they move from a non-western to a
western environment is evidence against a genetic explanation of these differences. More
likely these diseases are related to the way of life of a country –  the culture (1).

Obesity represents a major public health problem because it is associated with an
increased risk of a wide range of chronic and degenerative diseases including cardiovascular
disease, diabetes, cancer and arthritis. Obesity is also associated with an increased risk of
premature death and is now considered to be directly or indirectly responsible for
approximately 300 000 deaths per year in USA (2, 3).

The prevalence of obesity is increasing world wide in all industrialized nations. In
Germany is meanwhile 20 % of all school children with to much weight and nearly 8 % with
obesity.

In an observational cohort of more than 1 million subjects, who were followed for 14
years have been found a linear relationship between the BMI and the mortality risk (4).

The aim of study is to evaluate the influence of special form of fat reduced nutrition on
weight, body composition, and some biochemical and physiological parameters.

Methods
Sample of 28 persons with overweight or obesity have been examined during

individual nutritional program extending 1 year. The group consists of 26 women and 2 men
with an average age of 39.8 years (range from 13 years to 67 years).

They consume special fat reduced diet (30 % of the entire nutrition calories) with a
high portion of vegetables and fruit (5).

We fixed the aiming points especially for the loss of weight and body-mass index (5 %
decrease in the first 6 months, 10 % decrease in the first year).

The individual plans where defined according the aiming points for weight loss, fat
mass loss and reduction of BMI till the end of the examination period (6).

We evaluated weight (kg), BMI –  body mass index (kg/m²), fat mass (kg), serum
cholesterol with high density lipoproteins and low density lipoproteins and triglycerides
(mg/dl), blood pressure and subjective feeling at the beginning and at the end of the
examination period (expressed in score: 1-feel bad, 6-feel great) and at pain (1-less pain, 6-a
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lot pain). We estimated also life habits: former nutrition (fat content), alcohol consumption,
physical and sports activity, smoking for consequential intervention during program.

Results
The average values of following parameters before and after nutritional program with

differences are in table 1.

Table 1.  Changes of selected factors before and after individual nutritional program
Average value before Average value afterParameter Mean SD Mean SD Difference Stat.

significance
Weight (kg) 88,8 17,9 78,8 16,1 - 10 p<0,01
BMI (kg/m2) 32,0 5,90 28,4 5,52 - 3,6 p<0,01
Fat mass (kg) 36,5 13,5 29,3 12,8 - 7,2 p<0,01
Cholesterol (mg/dl) 246,6 36,2 222,6 36,7 - 24 p<0,01
HDL-CH (mg/dl) 45,9 11,6 49,3 11,7 + 3,4 p<0,01
LDL-CH (mg/dl) 163,3 33,9 140,8 33,5 - 22,5 p<0,01
TG (mg/dl) 213,1 87,3 168,6 72,1 - 44,5 p<0,01
BP-S (mmHg) 138 18,7 129,1 10,8 - 9 p<0,01
BP-D (mmHg) 79 12 74 10 - 5 p<0,01
Pain (score) 5,0 1,1 1,9 0,6 - 3,1 p<0,01
Subjective feeling (score) 1,9 0,8 4,6 0,5 + 2,7 p<0,01

The results have confirmed significant reduction negative parameters (weight, BMI,
Fat mass, total cholesterol, LDL-cholesterol, Triglycerides, Blood pressure, feeling pain) and
improving positive factors (HDL-CH and subjective feeling) after examination period –
individual nutritional and health educational program.

Discussion and conclusions
Healthy nutrition lead to weight loss and to well being in persons of our little sample,

where 28 overweight patients had multiple diseases like arterial hypertension, diabetes, gout,
joint problems, spine problems, heart- and circulation problems, articular rheumatism with
increased body-weight. This has confirmed statement, that not the obesity itself but the
comorbidities lead to a higher morbidity and mortality.

Trowell and Burkitt (1981) previously suggested that diets low in fibre products and
high in sucrose and saturated fats, together with increased cigarette consumption and reduced
exercise, may bear major responsibility for the increase in many diseases. This life-style is
bound up with the economy, culture and political system of a society and consequently pose
complex problems for making changes in the interests of public health (1,7).

Dietary patterns, and hence the diseases affected by them, are shaped by economic
forces dictating production, pricing (including government subsidies), agricultural policy and
the distribution of food. However, once a food pattern becomes part of the culture, it in turn
affects production and availability.

At the end of the examination period after one year all patients had statistically
significant decreased not only body weight, body-mass index, fat-mass, but also cholesterol,
low-density-lipoproteins and triglycerides and increased high-density-lipoproteins.

LDL-cholesterol could decrease up to 1 % for every kilogram loss of weight. A
decrease of 10 kilogram weight could decrease the triglycerides up to 30 % and could raise
the HDL-cholesterol up to 8 % (8).

Most people with overweight suffer under their weight. Even after little stress they get
short of breath, they get quick tired, they sweat more and have often spine- and knee trouble.
These complaints lead to a decreased quality of live (9).

Positive effect of weight loss on subjective feeling have been confirmed in this study.
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Our study also has shown that the special forms of fat reduced nutrition should be easy
to integrate in the every day life.

Women who kept their weight after losing 5,0 –  9,9 kg for two year had a 24 % and
women who lost 10 kg or more had a 45 % lower risk for hypertension (10).

People with obesity have often an increased heart-time-volume and the filling pressure
of the left ventricle is increased. Also the often increased insulin level stimulates in people
with obesity the sympathic nervous system and so makes an increased vessel tonus. A
reduction of 10 kilogram weight means a reduction of systolic blood pressure of 10 mmHg
and a reduction of diastolic blood pressure up to 20 mmHg (8). This was also partly
confirmed in this study.

The imbalance between energy intake and energy expenditure is fundamental to
obesity and largely the product of an interaction between physiologic traits and socio-cultural
factors.

The principal of dietary intervention is to reduce the daily energy supply in food below
the need. This could be very individual and influenced by different endogenous and
exogenous factors. With an understride of the need the organism will be forced to reduce
endogenous energy reserves. In the focus of the change of nutrition habits must be an analysis
of the nutrition habits in form of nutrition diary. The accompanied advice has in view the
reduction of the whole amount of energy supply with a special focus on the reduction of
energy dense nutrients like fat, sweets and alcohol.

The health education has to be complex oriented on all factors of life style of
individuals as well as populations.
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AKÝ  JE POTENCIÁ LNY VPLYV PROBIOTÍK NA VYBRANÉ   PARAMETRE
METABOLIZMU1

D. Petrá šová , I. Bertková
Ústav experimentá lnej medicíny Leká rskej fakulty UPJŠ v Košiciach

prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc.

Úvod
Pri vý znamnom rozvoji vedy, techniky a neustá lych vplyvoch rô znych rizikový ch

faktorov na organizmus a rozvoj agresívnejších ochorení ná s nabá da k vyhľadá vaniu
účinnejších a dostupnejších prostriedkov pô sobiacich na zdravie jedinca. Narastajú potreby
zvyšovať obranyschopnosť a celkovú odolnosť ľudského organizmu.  Začíname sa obracať k
prírode a využívať ich prospešné účinky. Napríklad zdravotne prospešné účinky kyslého
mlieka sa spomínajú už v Starom zá kone a v priebehu minulého storočia sa začalo
zhromažď ovať viacero pozitívnych poznatkov pô sobenia jogurtu a iný ch produktov
mliečneho kvasenia na ľudské zdravie. K taký mto prostriedkom radíme  aj prospešné účinné
potraviny s pridaný mi živý mi organizmami - probiotikami, ktoré majú v adekvá tnom
množstve pozitívne účinky na svojho hostiteľa. K najčastejším probiotický m
mikroorganizmom  patria ušľachtilé baktérie mliečneho kvasenia, a to bifidobaktérie,
laktobacily,  teda tie, ktoré by mali byť rezistentné k žalúdočný m šťavá m a v prítomnosti žlče
probiotické baktérie vyvolá vajú zdravotne prospešné účinky prostredníctvom metabolickej
regulá cie, udržiavaním homeostá zy medzi prozá palový mi a protizá palový mi mediá tormi (5).

Integrita črevnej  bariéry je zá kladnou podmienkou prežitia živý ch organizmov z
hľadiska vý živy a ochrany pred patogénmi a rô znymi vplyvmi. Zloženie črevnej mikroflóry
má  dô ležitý  vý znam pre fyziologický  vý voj organizmu hlavne v detstve. Je rozdielny u
dojčený ch detí v porovnaní s deťmi umelo živený mi. Bolo pozorované, že v zložení
mikroflóry u dojčený ch detí dominuje kmeň Bifidobacterium, ktorý  je považovaný  za
ochranný  faktor proti škodlivý m mikroorganizmom a zohrá va vý znamnú úlohu aj pri
dozrievaní čreva. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú zloženie črevnej mikroflóry patrí aj
genetické pozadie, hygiena, požitie antibiotík a hlavne vý živa. Vo veku približne od dvoch
rokov je zloženie črevnej mikroflóry podobné ako u dospelý ch. U dospelý ch je toto zloženie
stabilné, v starobe sa mikroorganizmy stá vajú menej stabilné a jej zloženie sa mení v
neprospech priaznivý ch baktérií (1, 2).

Cieľom bolo zistiť, či vybrané probiotiká  ovplyvnia niektoré parametre u batoliat a to
v zložení sérový ch bielkovín, v imunologickom a v lipidovom profile a neenzý mový ch
antioxidantov v sére.

Materiá l a metódy
Súbor tvorilo 20 detí vo veku od 1 – 3 rokov ± 0,7 mesiaca, ktorý m sme podá vali

mlieko (zodpovedajúce hodnotá m metodický m odporúčaniam ako komerčnú formulu) po
dobu 3 mesiacov denne s probiotický mi kultúrami obohatený mi o Bifidobacterium lactis a
Streptococcus thermophilus.

Kontrolnú skupinu (KS) tvorilo 10 detí rovnakého veku, ktoré boli umiestnené v tom
istom zariadení s identický m stravovacím a sociá lnym režimom. Kontrolná  skupina dostá vala
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tú istú formulu mlieka, avšak bez probiotický ch kmeňov. Štúdia bola vykonaná  dvojito
zaslepene. Sledované parametre sme stanovovali 1-krá t mesačne počas troch mesiacov a 1
mesiac po skončení podá vania probiotík. Zamerali sme sa na vybrané antropometrické
parametre (telesná  hmotnosť, vý ška, index telesnej hmotnosti – BMI (kg/m2) a biochemické
ukazovatele zdravotného stavu. Parametre lipidového profilu sme stanovovali enzymaticky
použitím BIO-LA testov, Brno. Antioxidačnú aktivitu sme stanovovali pomocou
nízkomolekulový ch antioxidantov, a to vitamínov A, C a E, ktoré sa stanovovali metódou
HPLC. Integrovaný  ukazovateľ antioxidačnej ochrany  extracelulá rnej tekutiny (TAS) bol
stanovený  v plazme spektrofotometrickou metódou súpravou firmy RANDOX (analyzá tor
COBAS MIRA). Marker lipidovej peroxidá cie (MDA), ktorý  sa využíva ako indiká tor
oxidačného stresu v bunká ch a tkanivá ch, bol stanovený  na využití princípu  farebnej reakcie
MDA a N-methyl-2-phenylindole (NMPI) pri 45 °C. Z vysokomolekulový ch neenzý mový ch
antioxidantov sme stanovovali koncentrá cie transferínu a ceruloplazmínu metódou
imunoturbidimetrickou. Na meranie aktivity katalá zy bola použitá  spektrofotometrická
metóda podľa Lucka.

Vý sledky
Počas 3 mesiacov podá vania mlieka s probiotický mi kultúrami sme zaznamenali

pokles hodnô t TAS, pričom tento pokles pretrvá val aj mesiac po vynechaní podá vania mlieka.
Súčasne sme zaznamenali pokles hodnô t MDA po skončení podá vania a pokles katalá zy u
detí živený ch mliekom s probiotikami (tab. 1). V oboch skupiná ch sme zaznamenali vzostup
hodnô t neenzý mového vysokomolekulového antioxidantu – ceruloplazmínu v 4. mesiaci. V
koncentrá ciá ch transferínu sme nezaznamenali signifikantné zmeny v žiadnej skupine.

Zá roveň počas tohto obdobia hodnoty BMI v sledovaný ch skupiná ch nevykazovali
štatistickú vý znamnosť. Pri pravidelnom 3-mesačnom podá vaní probiotík sme zaznamenali v
našej štúdií zníženie LDL cholesterolu v priemere o 10 % a zvý šenie HDL cholesterolu v
priemere o 7 % aj napriek tomu, že mechanizmus vplyvu probiotík na lipidový  metabolizmus
nie je doteraz úplne zná my. Benefičný  efekt sme zistili aj v koncentrá ciach imunoglobulínov
G, M a A, z proteínov akútnej fá zy zá palu u alfa 1- antitrypsínu, transtyretínu, orosomukoidu
a alfa 2-makroglobulínu.

Tab. 1. Hodnoty vybraný ch parametrov v skupine detí s probiotikami  (1. skupina) a bez probiotík (2. skupina)
na začiatku podá vania, v 3. mesiaci a po vysadení testovanej stravy (4. mesiac)

1. mesiac 3. mesiac 4. mesiac
1. skupina 1,94 ± 0,34 1,94 ± 0,21 1,66 ± 0,32MDA

(µmol/L) 2. skupina 2,01 ± 0,23 2,13 ± 0,34 1,58 ± 0,27
1. skupina 1,72 ± 0,33 1,29 ± 0,19 1,19 ± 0,18TAS

(mmol/L) 2. skupina 1,92 ± 0,33 1,21 ± 0,25 1,15 ± 0,14
1. skupina 5,05 ± 0,83 4,96 ± 0,79 4,33 ± 0,89Katalá za

(mkat/gHb) 2. skupina 4,68 ± 0,82 4,55 ± 0,47 4,66 ± 0,64
1. skupina 3,15 ± 1,01 3,34 ± 0,98 3,38 ± 1,01Trf

(g/L) 2. skupina 2,98 ± 0,89 3,09 ± 0,82 3,46 ± 0,88
1. skupina 0,17 ± 0,05 0,15 ± 0,05 0,22 ± 0,06Cpl

(g/L) 2. skupina 0,23 ± 0,12 0,17 ± 0,05 0,26 ± 0,08
1. skupina          39,90 ± 8,03 -           41,78 ± 6,27Vitamín C

(µmol/L) 2. skupina          26,11 ± 9,55 -           30,26 ± 7,09
1. skupina 5,90 ± 0,96 - 4,21 ± 0,53Vitamín A

(µmol/L) 2. skupina 3,92 ± 1,16 - 3,75 ± 0,66
1. skupina 9,49 ± 4,25 -           12,72 ± 4,35Vitamín E

(µmol/L) 2. skupina          10,29 ± 2,57 -           10,57 ± 4,14
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Vitamín C bol v oboch skupiná ch v nezmenený ch koncentrá ciá ch aj so zreteľom na
sezónnosť, avšak koncentrá cia vitamínu A v skupine s probiotikami bola znížená . Zvý šené
koncentrá cie vitamínu E sme zaznamenali u detí živený ch mliekom s probiotikami.

Zá ver
Niektoré zdravotne prospešné účinky probiotík na zá klade experimentá lnych

poznatkov sa pokladajú za doká zané, ký m pri ď alších sa to zatiaľ iba predpokladá  (1, 3, 4).
Pozitívne biomedicínske účinky probiotík spočívajú napríklad v inhibícii patogénov
trá viaceho traktu, optimalizá cii trá venia, stimulá cii imunitného systému, v protiná dorovom,
protialergickom a anticholesterolovom pô sobení. Pre zachovanie pozitívnych vplyvov
probiotík na ľudský  organizmus by mal byť zabezpečený  ich denný  a opakovaný  príjem od
narodenia až po dospelosť, čo naznačuje obrovský  potenciá l v medicíne v budúcnosti.
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Ú vod
Falšované potraviny sú  také, ktorých vzhľ ad, chuť, zloženie alebo iné znaky sa zmenili

tak, že sa znížila ich hodnota, a ktoré sa spotrebiteľ ovi ponú kajú  ako plnohodnotné pod
zvyč ajným názvom alebo iným klamlivým spô sobom. Falšovanie je porušenie autenticity
produktov s cieľ om vyššieho zisku a zahŕňa predovšetkým použitie lacnejších surovín,
nedodržanie receptú ry, nedodržanie deklarovaného technologického postupu, zámenu zložiek
výrobkov apod. Falšovanie postihuje všetky komodity potravinárskych výrobkov, najmä tie
ktoré sú  vyrábané vo väč ších objemoch a drahé produkty. Medzi najč astejšie falšované patria:
tuky a oleje, ovocné a zeleninové šťavy (najmä 100% šťavy), liehoviny (pravé a znač kové
destiláty, konzumné liehoviny), vína (prifarbované, zámena odrody a miesta pô vodu), mäso
a mäsové výrobky (zámena suroviny – svalové bielkoviny, prídavok sóje), ryby a rybie
výrobky, mlieko a mlieč ne výrobky (rastlinný tuk, ”sójové” mlieko atď.), korenie, káva
(instantná), č aj, med, cereálie (1).

Med
Med patrí k č asto falšovaným potravinám, pretože ide o prírodný produkt

s limitovanou produkciou a relatívne vysokou cenou. Objem výrobku možno zväč šiť
prídavkom lacnejších roztokov sacharidov alebo sirupov, prikrmovaním vč iel takýmito
roztokmi alebo kryštalickou sacharózou v č ase znášky, tiež prípravou umelých medov (2).
Z ekonomických dô vodov mô že dochádzať k zámene botanického a geografického pô vodu
medu alebo typu medu (kvetový jednodruhový, medovicový) (3).

Med je prevažne vysoko koncentrovaný roztok zmesi cukrov, najmä glukózy a
fruktózy, v ktorom sú  č asto suspendované aj kryštály monohydrátu glukózy. Okrem toho med
obsahuje bielkoviny, aminokyseliny, enzýmy, vitamíny (najmä B1, B2, C a kyselinu
nikotínovú ), acetylcholín, flavonoidy, organické kyseliny, minerálne látky, rô zne organické
zlú č eniny v stopových množstvách, ktoré dávajú  medu charakteristickú  farbu, chuť a vô ňu,
zrnká peľ u, č iastoč ky vosku z plástov a rô zne mikroorganizmy (kvasinky, baktérie a plesne).
Z ostatných cukrov sú  zastú pené najmä maltóza, sacharóza a viac ako 20 druhov
oligosacharidov. Obsah vlhkosti medu je 12,4 % až 20,0 % a priemerný obsah sacharidov
60,7 % až 77,8 %. Z organických kyselín ja najviac zastú pená kyselina glukónová, ktorá sa
v najväč šej miere podieľ a na hodnote pH, ostatné kyseliny sú  minoritné. Hodnota pH medu sa
pohybuje v rozmedzí od 3,95 do 4,1. Obsah minerálnych látok v mede nie je z hľ adiska
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výživy významný, podobne je veľmi nízky aj obsah bielkovín a neprekrač uje 0,2 %.
Z enzýmov sú  v mede prítomné diastáza, sacharáza a glukózooxidáza, pochádzajú ce od vč iel,
resp. v niektorých medoch aj kataláza a kyslá fosfatáza, ktoré sa vyskytujú  v nektároch
niektorých rastlín (4).

Kritériá platné pre kvalitu medu sú  špecifikované v Európskej Direktíve
(2001/110/EC, 12.1.2002) a Codex Alimentarius Standard for Honey (CL 1993/14-SH
FAO/WHO, Rome 1993). Tieto kritériá sú  premietnuté do Výnosu MP SR a MZ SR č .
1188/2004-100, ktorým sa vydáva 9. hlava Potravinového kódexu SR upravujú cej med a
výrobky z medu . Okrem základnej definície, č lenenia (med kvetový, medovicový, zmiešaný),
spô sobov získavania (med vytoč ený, plastikový, plastový, lisovaný, odkvapkaný), požiadaviek
kvality (konzistenciu, vzhľ ad, chuť a farbu obsahuje aj fyzikálne a chemické limity medu,
ktoré sú  uvedené v tab. 1 (4, 5). Medzinárodná komisia pre med, založená v roku 1990, udáva
tieto základné ukazovatele kvality medu: obsah vody, popola, látok rozpustných vo vode,
cukrov, HMF, prolínu, kyslosť, aktivita diastázy a invertázy, elektrická vodivosť a optická
otáč avosť (6).

Tab. 1. Fyzikálne a chemické požiadavky na kvalitu medu (4, 5)

pož iadavka med kvetový med medovicový med zmiešaný
fruktóza a glukóza
(sú č et obidvoch)

(g/100g)

najmenej 60 najmenej 45 najmenej 45

sacharóza
(g/100g)

najviac 5a

najviac 10b

najviac 15c

najviac 5 najviac 5

obsah vody
(hmot. %)

najviac 20a

najviac 23d

najviac 25e

najviac 20 najviac 20

látky nerozpustné vo
vode (g/100g)

najviac 0,1
(lisovaný med: najviac 0,5)

najviac 0,1
(lisovaný med: najviac 0,5)

najviac 0,1
(lisovaný med: najviac 0,5)

voľ né kyseliny
(mekv*/1000 g)

najviac 50
najviac 80f

najviac 50
najviac 80f

najviac 50
najviac 80f

elektrická vodivosť
(mS.cm-1)

najviac 0,8g najmenej 0,8h -

diastatická aktivita**

Podľ a Schadeho
stupnice

najmenej 8
najmenej 3i

najmenej 8
najmenej 3i

najmenej 8
najmenej 3i

hydroxymetylfurfural
(mg.kg-1)

najviac 40
najviac 80j

najviac 40
najviac 80j

najviac 40
najviac 80j

(a – všeobecne, b – agát biely (Robinia pseudoacacia), lucerna siata (Medicago sativa), Mensies Banksia
(Banksia menziesii), zimolez francú zsky (Hedysarum), eukalyptus (Eucalyptus), židelník ohybný alebo bahenný
(Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii), citrus spp, c – levanduľ a (Lavandula spp.), borák lekársky (Borago
officianlis), d – vres (Calluna) v pekárskom mede všeobecne, e – pekársky med z vresu (Calluna), f – pekársky
med, g – med neuvedený v bode h a okrem výnimiek a zmesi z takýchto druhov medu, h – medovicový a
gaštanový med a ich zmesi okrem výnimiek; výnimky: planika (Arbutus unedo), vresovec (Erica), eukalyptus,
lipa (Tilia spp), vres obyč ajný (Calluna vulgaris), manuka alebo ker rô solovitý (leptospermum), kustovnica
cudzia (Melaleuca spp), i - pre med s nízkym prirodzeným množstvom enzýmov (napr. citrusový med) s
množstvom hydroxymetylfurfuralu do 15 mg.kg-1, j – med s deklarovaným pô vodom z regiónov s tropickým
podnebím a zmesi takýchto medov)

Jednotlivé metódy autentifikácie medu sa zameriavajú  predovšetkým na analýzu
profilu sacharidov (7), aminokyselín, minerálnych látok (8), izotopov uhlíka (4). Metódy
nepriameho dô kazu prídavku sacharózy využívajú  zmenu minoritných zložiek, napr. rafinózy,
galaktózy, acetylcholínu, kyseliny glukónovej, vybraných enzýmov (glukózooxidázy, diastázy
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a invertázy) a zvýšeného obsahu hydroxymetylfurfuralu (HMF), ktorý vzniká z fruktózy a
glukózy v prípade kyslej hydrolýzy (8). Pre identifikáciu botanického alebo geografického
pô vodu medu sú  odporú č ané nasledovné analytické parametre: organické kyseliny,
aminokyseliny, aromatické látky, oligosacharidy, fenolické kyseliny, proteíny, minerálne látky
a stabilný pomer izotopov vodíka a kyslíka (9). Tradič ne je na identifikáciu botanického
pô vodu medu používaná peľ ová analýza (10). Medzi rutinné a rýchle metódy patrí stanovenie
elektrickej vodivosti medu, na základe ktorého je možné odlíšiť najmä kvetový a medovicový
med (11).

Ovocné nápoje
Ovocné nápoje predstavujú  komoditu, ktorá je veľmi č asto predmetom falšovania.

Najč astejšie ide o zníženie obsahu ovocného podielu (12), prídavok alebo náhrada drahších
druhov ovocia lacnejším (13), obsah pulp-wash v citrusových šťavách (14), použitie
mikrobiologicky narušených, dlho skladovaných surovín, surovín skladovaných za
nevyhovujú cich podmienok (15), deklarovanie inej než použitej technológie, vyššie
nariedenie vodou (14), prídavok syntetických aditív a nesú lad s požadovanými hodnotami
v obsahu sacharidov, vitamínu C (13).

Všeobecne záväzné predpisy a limity ukazovateľ ov kvality ovocných nápojov pre
Európu, ktoré vydáva organizácia AIJN (Association of the Industries of Juices and Nectars
from Fruits and Vegetables of the European Economic Community) ako Code of Practice.
K autentifikač ným markerom pre ovocné šťavy patrí relatívna hustota, refraktometrická
sušina, profil organických kyselín, sacharidov, aminokyselín, prirodzených izotopov,
polyfenolických látok, stopových prvkov, aromatických látok, farbív a pod (14).

Rajč iakové produkty
Celosvetovo rajč iaky predstavujú  dô ležitú  poľ nohospodársku plodinu a tvoria

nedeliteľ nú  sú č asť výživy obyvateľ stva. Hoci sa rajč iaky konzumujú  zvyč ajne v č erstvom
stave, viac ako 80 % z ich konzumácie tvoria spracované výrobky. Rajč iaky a rajč iakové
výrobky sú  považované za zdraviu prospešné potraviny z viacerých dô vodov. Majú  nízky
obsah tuku a sú  aj dobrým zdrojom vlákniny a bielkovín. Komponenty ako vitamíny A, C, E,
lykopén, ß-karotén, draslík, flavonoidy a fenolové zlú č eniny a iné karotenoidy sú  zodpovedné
za antioxidač nú  kapacitu rajč iakov a rajč iakových výrobkov (16).

Požiadavky na rajč iakové výrobky sú  definované v PK SR, Nariadení komisie (EEC),
Code of Practise (AIJN) a Codexe Alimentarius.

Keč up je výrobok, ktorý sa spravidla vyrába z rajč iakového pretlaku po zriedení na 15
% rozpustnej sušiny. Ochucuje sa cukrom, soľ ou, octom, korením, výťažkom z koreninovej
papriky, alebo ďalšími ochucovadlami, ako sú  cibuľ a, cesnak, výťažkami z aromatických
bylín a pod.

Rajč iaková šťava je šťava z celých rozdrvených rajč iakov zbavená šupiek a semien,
urč ená na konzumáciu bez riedenia alebo koncentrácie.

Rajč iakový pretlak je výrobok získaný koncentráciou rajč iakovej pulpy, po odstránení
šupiek a semien a obsahuje 24 % alebo viac prírodných rajč iakových rozpustných látok
(NTSS).

Rajč iakové pyré je pojem pre rajč iakový pretlak s nižšou koncentráciou (8 – 24 %
NTSS) (17, 18).

Falšovanie keč upov
Výnos Ministerstva pô dohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č . 787/1/2001-100, ktorým sa vydáva



164

hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujú ca spracované ovocie
a spracovanú  zeleninu v 3. č asti, 20. hlave „Spracované ovocie a spracovaná zelenina“ udáva,
že v keč upe o refraktometrickej sušine menej ako 30 % hmot. musí najmenej 7 % pochádzať
z rajč iakovej suroviny. V keč upe o refraktometrickej sušine najmenej 30 % hmot. musí
najmenej 10 % pochádzať z rajč iakovej suroviny; možno ho označ ovať slovom „špeciál”,
„extra” alebo „prima”.

Najjednoduchším a teda aj najč astejším spô sobom porušovania autenticity
paradajkových keč upov je nedodržanie obsahu rajč iakového podielu (NTSS – natural tomato
soluble solids) vo výrobku a jeho náhrada prídavkom hydrokoloidov (zvyč ajne
modifikovaných škrobov), tiež prídavkom sacharózy, kyselín a ochucujú cich prísad.
Vzhľ adom k tomu, že keč upy s prídavkom škrobov sú  svetlé, využívajú  preto niektorí
výrobcovia na prifarbovanie napr. extrakty papriky, č ervenú  repu a pod (19).

Medzi najvýznamnejšie chemické markery patrí lykopén, ß-karotén, kyselina
L-glutámová a pyroglutámová (PCA), kyselina citrónová a jablč ná, K+, Na+, Mg2+, Ca2+ a
formolové č íslo (19, 20).

Niektoré z týchto markerov sa však mô žu meniť poč as výroby a distribú cie. Intenzitou
a dĺžkou záhrevu mô žu byť najvýraznejšie ovplyvnené obsahy lykopénu, ß-karoténu, ktoré
podliehajú  oxidácii a izomerizácii a kyseliny pyroglutámovej, ktorá sa tvorí poč as záhrevu
z glutamínu a kyseliny glutámovej. Obsah PCA v č erstvej zelenine a ovocí je veľmi malý
alebo nulový. Taktiež obsah iónov Ca a Mg mô že významne závisieť od vody použitej
k výrobe keč upu.

Na základe najvýznamnejších korelač ných koeficientov medzi známym obsahom
NTSS a vybranými markermi sa kalibrač ný sú bor spracuje viacnásobnou regresiou. Získané
koeficienty rovnice sa potom použijú  na odhad NTSS vo vzorkách keč upov (20).

Záver
Problematike zahŕňajú cej kvalitu a autenticitu potravín je venovaná dlhodobá

pozornosť. Hlavným cieľ om je ochrana spotrebiteľ a, ktorý má právo na pravdivé informácie o
potravinách, ktoré nakupuje a na informácie o opatreniach na ochranu trhu pred distribú ciou
falšovaných potravín. Dô vody na falšovanie potravín sú  v prvom rade ekonomické.
Základným cieľ om väč šiny falšovateľ ov je predávať lacnejší produkt, surovinu, č i výrobok
drahšie. Prakticky to znamená, že niektorá zložka potraviny je č iastoč ne alebo ú plne
nahradená inou, menej kvalitnou, ktorá sa prirodzene v potravine nenachádza. Základom
hodnotenia kvality a autenticity potravín je analýza vybraných chemických markerov.
Spoľ ahlivosť hodnotenia závisí od množstva faktorov, najmä od variability surovín (1, 20).
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HODNOTENIE EXPOZÍCIE BACILLUS CEREUS
PRI KONZUMÁ CII PASTERIZOVANÉHO MLIEKA1
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riaditeľ: Ing. G. Decsiová

Ú vod
Hodnotenie mikrobiálneho rizika (Microbial Risk Assessment), ako súčasť analý zy

rizika (CAC, 1999; FAO, 2003) vytvára rámec pre charakterizáciu a kvantitatívne hodnotenie
pravdepodobnosti a závaž nosti vý skytu nebezpečenstiev v potravinách. Vo všeobecnosti
pozostáva z identifikácie nebezpečenstva, hodnotenia jeho expozície, charakterizácie
nebezpečenstva a určenia rizika.

Prediktívna mikrobiológia je vedeckou základňou nielen pre analý zu nebezpečenstiev
a určovanie kritický ch limitov v rámci systému HACCP, ale aj pre hodnotenie rizika.
V súčasnosti sa začína širšie využ ívať aj ako argumentačný  nástroj pri rozhodovaniach
v oblasti bezpečnosti potravín v celom potravinovom reťazci („ od stajne po stôl“). Poskytuje
databázy modelov a informácií o správaní sa mikroorganizmov v potravinách. Vo svojej
podstate je založ ená reprodukovateľnosti a zákonitosti odoziev populácií mikroorganizmov
vo vzťahu k faktorom vnútorného a vonkajšieho prostredia potravín. Cieľom matematického
modelovania správania sa mikroorganizmov v modelovom prostredí je predpovedať
a zhodnotiť bezpečnosť a trvanlivosť pož ívatín ako aj zistiť, za aký  čas vybrané ukazovatele
akosti prekročia hygienické limity (Valík a Görner, 1995; McMeekin a Ross, 1996; Pin
a Baranyi, 1998). Predpovedná (prediktívna) mikrobiológia umož ňuje pri správnej
interpretácii jej vý sledkov a aplikácii v praxi zníž iť mikrobiologické riziko z pož ívatín, zvlášť
u pož ívatín rý chlo sa kaziacich. Ak sa v takomto prípade vezmú do úvahy počiatočné počty
prítomný ch mikroorganizmov, čiž e počiatočná mikrobiologická záťaž  potraviny, vyselektuje
sa najvý znamnejší mikroorganizmus ovplyvňujúci jej zdravotnú a hygienickú bezchybnosť,
môž eme pomocou stanovený ch vnútorný ch, vonkajších alebo technologický ch faktorov
prostredia definovať čas, kedy vybraný  mikroorganizmus dosiahne kvalitatívne alebo
hygienicky vý znamné limity (Valík, 1997, Valík a kol., 2006).

Pasterizované mlieko je produkt, ktorého hygienická bezchybnosť je síce primárnou
úlohou vý robcu, ale udrž anie jeho mikrobiologickej akosti je aj zálež itosťou obchodný ch
zariadení a samotného konzumenta. Mikrobiologická akosť pasterizovaného mlieka je v praxi
prirodzene odvodená od mikrobiologickej akosti surového mlieka dodaného prvový robou.
Šetrné teplotné ošetrenie mlieka, pasterizácia, devitalizuje všetky potenciálne v ňom prítomné
vegetatívne choroboplodné baktérie a do značnej miery aj saprofytické baktérie. Trvanlivosť
pasterizovaného mlieka je určovaná prevaž ne saprofytickými baktériami, ktoré sa doň dostali
po pasterizácii, cestou tzv. postpasterizačnej kontaminácie. V menšej miere je určovaná
termorezistentnými baktériami, ktoré za daný ch podmienok mohli prekonať pasterizáciu. Rast
a rozmnož ovanie tý chto mikroorganizmov, a tým aj akosť pasterizovaného mlieka sú závislé

                                                
1 Prá ca bola vykonaná  s podporou vedeckej a grantovej agentú ry VEGA, projekt č. 1/3488/06.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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od teplotný ch podmienok uchovávania pasterizovaného mlieka. V súčasnosti sa v celom
potravinovom reťazci všeobecne odporúča udrž iavanie mlieka pri teplote niž šej ako 6 °C. Pri
uchovávaní surového mlieka sa pož aduje teplota niž šia ako 8°C a s maximálnou toleranciou
+2 °C, ktorá sa nesmie prekročiť v čase jeho príjmu v spracovateľskom podniku (Nariadenie
(ES) č. 853/2004). Vzhľadom na mož nú prítomnosť spór toxinogénneho organizmu B. cereus,
ktoré prež ívajú pasterizáciu, je predĺž enie ich klíčenia a následne spomalenie rastu
vegetatívnych buniek B. cereus vý znamným prostriedkom udrž ania zdravotnej neškodnosti
a hygienickej bezchybnosti pasterizovaného mlieka. V praxi sa uskutočňuje jeho chladením.
Mikrobiologické pož iadavky Potravinového kódexu SR, ktoré boli novelizované v tomto roku
uvádzajú pre Bacillus cereus v potravinách určený ch na priamu ľudskú potrebu najvyššiu
medznú hodnotu 104 KTJ/g (Výnos MP SR a MZ SR, 2006).

V práci sa prezentujú vý sledky viacročného štúdia zameraného na obsah správanie sa
B. cereus v pasterizovanom mlieku vystaveného inkubácii pri viacerý ch teplotách,
reprezentujúcich jeho správne i nesprávne uchovávanie.

Distribúcia obsahu B. cereus v pasterizovanom mlieku po jeho vý robe je znázornená
na obr. 1. Mlieko bolo ošetrené šetrnou pasterizáciou. Počty B. cereus sa vo vzorkách
pasterizovaného mlieka nachádzali v rozmedzí 0,07 KTJ.ml-1 až  1,37 KTJ.ml-1, pričom ich
priemerný  obsah bol xg = 0,67 KTJ.ml-1.

Obr. 1. Rozdelenie početností obsahu B. cereus v pasterizovanom mlieku (n = 65; 1,5 % tuku; šetrná
pasterizácia)

Na základe takmer 70-tich vyšetrení vykonaný ch väčšinou u dvoch paralelný ch
vzoriek pasterizovaného mlieka sa zistili modely pre rastovú rý chlosť a trvanie lag-fázy B.
cereus v závislosti od teploty inkubácie a počiatočného celkového počtu baktérií v ňom.
Z obr. 2 a 3 je zreteľne vidieť, ako tieto dva faktory ovplyvňujú rastovú rý chlosť B. cereus.
Táto sa prirodzene zvyšovala so zvyšovaní teploty inkubácie pasterizovaného mlieka. Na
druhej strane však je mož né pozorovať dva zdanlivo protichodné javy. Pri nízkych teplotách
sa rastová rý chlosť mierne zvyšovala so zvyšovaním obsahu psychrotrofný ch baktérií a pri
vyšších teplotách inkubácie sa so zvyšovaním obsahu ostatný ch baktérií zniž ovala. Tieto
skutočnosti je mož né s najväčšou pravdepodobnosťou vysvetliť tým, ž e vyšší obsah
psychrotrofný ch baktérií prostredníctvom produkcie proteolytický ch exoenzýmov a následne
vytvorený ch štepov bielkovín podporoval rast B. cereus pri nízkych teplotách. Opačne zase
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BC_rate = -0.162025+0.027362*T+0.027654*PC -0.003741*T*PC

pri vyšších teplotách, dynamickejší rast ostatný ch baktérií mohol pôsobiť voči B. cereus
konkurenčne nielen v súťaž i o substrát, ale aj prostredníctvom svojich metabolitov. Toto
vysvetlenie sa platí aj pre vplyv teploty a celkového počtu baktérií vo vzťahu k lag-fáze B.
cereus (obr. 3).

Obr. 2. Rastová rý chlosť B. cereus v pasterizovanom mlieku v závislosti od teploty (T) a celkového počtu
mikroorganizmov (PC0), (n = 58; BC_rate = -0.162025+0.027362*T+0.027654*PC0-0.003741*T*PC0 ; R =
0,979)

Obr. 3. Lag-fáza B. cereus v pasterizovanom mlieku v závislosti od teploty (T) a celkového počtu
mikroorganizmov (PC0), (n = 54; Bc_lag = -39.2+6.34*T+55.97*PC0-4.81*T*PC0; R = 0,888)

Získané modelové rovnice pre rast B. cereus uvedené pod obr. 2 a 3 sa aplikovali v
tzv. Monte-Carlo simuláciách (Baranyi, 2005). Pre názorné príklady, ako by sa tento
organizmus správal pri uchovávaní počas predaja v obchodný ch zariadeniach alebo
v chladničkách doma u konzumenta, sme použ ili reálne distribúcie teplôt zistené v dvoch
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chladničkách umiestnený ch na študentskom internáte (obr. 4a), ako aj vý sledky prieskumu
zameraného distribúciu teplôt v obchodný ch priestoroch určený ch na predaj chladený ch
mliečnych produktov, ktoré zistil Ú rad pre liečivá a potraviny v USA (obr. 4b; FDA, 1999).

Obr. 4a, 4b. Distribúcie teplôt v študentskej chladničke (Chl.1) a v chladiacich priestoroch na predaj mliečnych
produktov (prieskum FDA, 1999)

Vý sledkom opakovaný ch simulácii bolo určenie expozície konzumentov
pasterizovaného mlieka toxinogénnemu B. cereus pri konzumácii pasterizovaného mlieka na
konci 7-dňovej „ spotreby do“.

Miesto Priem. T n
Chl. 1 7,3 ± 1.3 n = 129
Chl. 2 11.5 ± 0.4 n = 70
FDA 5,0 ± 5,0 n = 934
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       7 d –  Chl. 1
< 104 KTJ.ml-1: 63%
< 105 KTJ.ml-1 :  88 %

                7 d –  FDA
< 104 KTJ.ml-1: 77 %
< 105 KTJ.ml-1 :  81 %

Obr. 5a, 5b. Distribúcia obsahu B. cereus v pasterizovanom mlieku vypočítaná na základe simulácií Monte Carlo
a teplôt dlhodobo zisťovaný ch v chladničke (Chl. 1) a v rámci prieskumu FDA (1999).

Prvý  príklad Chl. 1 reprezentuje vyššiu priemernú teplotu a už ší interval teplôt.
V takomto prípade na 7. deň uchovávania by 63 % pasterizovaného mlieka obsahovalo B.
cereus v počtoch niž ších ako 104 KTJ.ml-1. V druhom prípade reprezentovanom niž šou
priemernou teplotou, ale širším intervalom teplôt (± 5 °C) by v posledný  deň odporúčanej
spotreby vyhovovalo pož iadavkám pre obsah B. cereus 77 % pasterizovaného mlieka.

Pri hodnotení reálnej expozície je expozícia konzumenta B. cereus pri konzumácii
pasterizovaného mlieka podstatne niž šia, nakoľko s najväčšou pravdepodobnosťou sa len
nepatrná časť vyrobeného pasterizovaného predáva alebo konzumuje v posledný  deň
oficiálnej „ spotreby do“. Uvedená expozícia preto vo vzťahu k uvedeným teplotám
chladiacich priestorov predstavuje ten „ najhorší prípad“.
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INHIBÍCIA VZNIKU VOĽ NÝ CH RADIKÁLOV V TUKOCH VYBRANÝ MI
RASTLINNÝ MI EXTRAKTAMI

L. Zahradníková, Š. Schmidt, S. Sekretár
Ú stav biotechnológie a potravinárstva,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava
riaditeľ : prof. Ing. J. Šajbidor, DrSc.

V posledný ch rokoch vý skum smeruje k zdokonaleniu alebo vyvinutiu nový ch typov
antioxidantov. Práve rastliny by mali byť  alternatívou v použití, pretože sú bohatý m zdrojom
antioxidačne pôsobiacich látok, ktoré ich chránia pred nepriaznivý mi vplyvmi vonkajš ieho
prostredia. Mnohé biologicky aktívne látky okrem antioxidačnej aktivity vykazujú aj
antimutagénne, antikarcinogénne a iné zdraviu človeka prospešné vlastnosti. Ď alš ím
pozitívom je ich biodegradácia na netoxické produkty.

Svojimi antioxidačný mi a antimikrobiálnymi účinkami sú známe aj rastliny a koreniny
z čeľ aďe Lamiceae, ktorá zahrňuje rastliny s veľ mi silnou antioxidačnou aktivitou. Patria sem
rastliny rozmarín, tymián, oregano, šalvia a ich antioxidačná aktivita je daná predovšetký m
vysoký m obsahom fenolický ch látok.

Rozmarín (Rosmarinus officinalis L.) je rastlinou patriacou do skupiny s najvyš šou
antioxidačnou aktivitou. Pre svoju prenikavú vôňu nie je používaný  ako komerčný
antioxidant. Veľ mi dobre stabilizuje jedlé oleje, maslá a iné tukové systémy. Za antioxidačnú
aktivitu sú zodpovedné hlavne dva fenolické diterpény – karnozol a kyselina karnozová, ktoré
sa taktiež nachádzajú v šalvii (1).

Šalvia lekárska (Salvia officinalis L.) je používaná ako ochucovacia zložka. Spolu
s rozmarínom má vynikajúce antioxidačné vlastnosti. Obsahuje karnozol, kyselinu karnozovú,
rozmanol, rozmadial, kyselinu rozmarínovú. Antioxidačná aktivita je však pripisovaná hlavne
karnozolu, kyseline karnozovej a rozmarínovej (2).

Zlúčeniny antioxidačného charakteru obsahuje aj škorica a Ginkgo biloba, najstarš í
známy druh stromu na svete. Vý skyt Ginkgo biloba, čeľ aď  Ginkgoaceae, sa datuje 300
miliónov rokov dozadu a často sa nazý va „živá fosília“. Medzi aktívne zložky jeho listov sú
pokladané flavonoidy a vzácne diterpény známe ako ginkolidy, neskôr považované za
inhibítory aktivity krvný ch doš tičiek. Flavonoidy majú schopnosť  vychytávať  a ničiť  voľ né
radikály a aktívne formy kyslíka. Aktívne kyslíkové formy, medzi ktoré patria superoxid,
hydrogenperoxid, hydroxylový  radikál, singletový  kyslík, môžu spôsobiť  rôzne chorobné
stavy ako sú karcinogenéza, zápaly, aterogenéza, rovnako aj kazenie potravín. V listoch
Ginkgo biloba sa z tejto skupiny zlúčenín nachádza kvercetín, kamferol a isoharmnetín (3).

Škoricu tvorí vnútorná časť  kôry Cinnamomum zeylanicum, malého vždy zeleného
stromu, ktorý  pôvodom pochádza z Cejlónu. Listy tohto stromu sú veľ ké, pretiahnutého tvaru.
Kvety sú zelenkavej farby a nepríjemnej vône. Škoricu ľ udia poznajú už od raný ch čias antiky
a medzi staroveký mi národmi bola vysoko cenená a ako dar bola znakom úcty. Aktívnou
zložkou škorice je kyselina škoricová. Škorica sa používa hlavne v kulinárstve ako korenie a
ochucujúca zložka, pri príprave niekoľ ký ch druhov čokolády a likérov. V medicíne je známa
ako účinný  liek pri nachladnutí (4).

Pupalka dvojročná (Oenothera biennis L.) je dvojročná bylina so žltý mi kvietkami
kvitnúcimi druhý m rokom. Semienka pupalky dvojročnej obsahujú značné množstvo kyseliny
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gama-linolénovej. Šroty tejto rastliny obsahujú antioxidačne aktívne fenolické látky, napr.
kyselinu sinapovú a kyselinu galovú (5).

Materiál a metódy
V experimentálnej časti bol použitý  slnečnicový  olej (HELIOL EXTRA, PALMA

TUMYS a.s., Bratislava) a repkový  olej (RACIOL, PALMA TUMYS a.s., Bratislava), ktoré
boli zakúpené v obchodnej sieti.
V laboratórnych podmienkach boli pripravené rastlinné extrakty, ktorý ch spôsob prípravy je
uvedený  nižš ie. Jedná sa o extrakt šalvie lekárskej, extrakt z rozmarínu lekárskeho, škoricový
extrakt, extrakt z pupalky dvojročnej a extrakt Ginkgo biloba.

Metódy a postupy
Rastlinné extrakty boli pripravené nasledovne: Rastlinný  materiál bol usušený

a nakrájaný  na veľ kosť  častíc približne 2 – 5 mm. Takto upravené listy (100g) sa zmiešali
s rozpúš ť adlom (900 ml, 96% etanol) a postupne sa extrahovali v Soxhletovom extraktore.
Extrakt sa nechal cez noc vychladnúť  pri laboratórnej teplote, následne bol prefiltrovaný  cez
Büchnerov lievik a rozpúš ť adlo bolo odparené za zníženého tlaku. Zvyšky rozpúš ť adla boli
vytesnené dusíkom a v dusíkovej atmosfére boli extrakty skladované v mrazničke pri –20 ºC.

Antioxidačná aktivita aktívnych zložiek sledovaný ch extraktov bola stanovovaná ich
prídavkom v množstve 100 ppm do olejov, v ktorý ch bola stanovená miera ich oxidácie
pomocou prístroja Oxidograph (Mikrolab Aarhus, Aarhus, Dánsko).

Oxidograph pozostáva z termostatu, elektricky vyhrievaného hliníkového bloku so
š iestimi otvormi pre šesť  reakčný ch baniek, magnetického miešadla, š iestich transduktorov
pripojený ch k reakčný m bankám (transduktory premieňajú zmeny tlaku na elektrický  signál) a
prístroja automaticky zaznamenávajúceho vý sledok (zapisovača). Podmienky merania boli
nasledovné: teplota oxidácie 1100C, návažok oleja 5g, preplachový  kyslík: 2 - 4 l/min a posun
papiera na zapisovači: 0,03 cm/min.

Vyhodnotenie merania:
Zmeny tlaku v reakčnej banke sa zaznamenávajú na záznamníku. Aparatúra sa nechá

v chode až do prekročenia indukčnej periódy (IP), charakterizovanej strmý m stúpaním krivky
Y = f (čas). Hodnota IP sa určí ako priesečník dotyčníc k lineárnym častiam krivky. Z
nameraný ch hodnôt IP sa vypočíta protekčný  faktor podľ a vzorca: PF = IP/IP0, kde IP je
indukčná perióda oleja s prídavkom antioxidantu a IP0 je indukčná perióda oleja bez prídavku
antioxidantu. Hodnota PF > 1 znamená, že vzorka vykazuje antioxidačnú aktivitu, hodnota PF
< 1 znamená, že vzorka má prooxidačnú aktivitu a v prípade, že PF = 1 vzorka nemá
antioxidačnú aktivitu.

Vý sledky a diskusia
Pred samotný mi meraniami antioxidačnej aktivity boli stanovené základné chemické

parametre olejov (číslo kyslosti, peroxidové číslo, jódové číslo) podľ a pracovný ch postupov,
ktoré uvádza STN (6, 7, 8). Všetky namerané hodnoty boli v súlade s hodnotami uvádzaný mi
v Potravinárskom kódexe. Merania sa opakovali trikrát a z nich bola vypočítaná š tandardná
odchý lka merania.

Zloženie mastný ch kyselín bolo zistené metódou plynovej chromatografie. Z
mastný ch kyselín boli pripravené metylestery a separované na kapilárnej kolóne Supelcowax
(30m × 0,75mm × 1, 00 μm) na prístroji Hewlett – Packard 5890 series II gas chromatograph
(Hewlett – Packard, Palo Alto, CA, USA).
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Tab. 1.  Základné chemické parametre olejov

parameter
jó dové č íslo peroxidové č íslo č íslo kyslosti  druh oleja
 (g I2/100g) (mmol ½  O2/kg) (mg KOH/g)

  slnečnicový  olej 132,44 ±  0,73 1,05 ±  1,8.E-2 0,18 ±  5,1.E-3
  repkový  olej 109,22 ±  0,61 0,78 ±  1,3.E-2 0,12 ±  6,6.E-3

Tab. 2.  Zloženie mastný ch kyselín (%plochy)

mastné kyseliny (plocha %)
  druh oleja

16:0 18:0 18:1 18:2 18:3 ostatné
  slnečnicový  olej 5,38 4,02 26,51 60,85 0,74 2,50
  repkový  olej 4,46 2,01 61,84 19,48 8,43 3,78

Oxidačná stabilita vzoriek sa posúdila na základe vý sledkov nameraný ch na prístroji
Oxidograph. Získané hodnoty IP a PF pre vzorky slnečnicového a repkového oleja sú v tab. 3

Tab. 3.  Stanovené hodnoty IP a PF pre jednotlivé extrakty v repkovom a slnečnicovom oleji
slneč nicový olej repkový olej

IP (hod) PF IP (hod) PF
Ginkgo biloba 2,4 1,01 4,96 1,08
pupalka dvojročná 2,5 1,05 4,31 1,03
škoricovník cejlonský 2,45 1,03 4,68 1,02
šalvia lekárska 2,64 1,11 5,18 1,13
rozmarín lekársky 2,69 1,13 4,91 1,07

Analý zou nameraný ch vý sledkov sa zistilo, ze najlepš í stabilizačný  účinok na
slnečnicový  olej má extrakt rozmarínu lekárskeho, ktorého protekčný  faktor má hodnotu 1,13.
O niečo nižš ia hodnota bola zistená pre extrakt zo šalvie lekárskej (PF = 1,11). Ostatné
extrakty (Ginkgo biloba, pupalka dvojročná, škoricový  extrakt) mali antioxidačnú aktivitu
pomerne nízku, v rozmedzí 1,01 až 1,05. Vo vzorke repkového oleja najlepš í stabilizačný
účinok mal šalviový  extrakt, kde hodnota protekčného faktora bola 1,13. Extrakt Ginkgo
biloba a rozmarínový  extrakt vykazovali približne rovnakú hodnotu protekčného faktora (1,07
pre rozmarínový  extrakt a 1,08 pre Ginkgo biloba extrakt). Namerané hodnoty indukčnej
periódy a vypočítané hodnoty protekčného faktora závisia od druhu použitého oleja, ktoré sa
odlišujú zastúpením mastný ch kyselín, obsahom nelipidový ch zložiek, napr. obsahom
sterolov, tokoferolov a pod. Zistené hodnoty sú ovplynené aj spôsobom extrakcie rastlinného
materiálu, rozličný m zložením antioxidačne aktívnych zložiek a interakciou medzi
zlúčeninami obsiahnutý mi v extraktoch a v rastlinný ch olejoch. V budúcnosti je potrebné sa
zamerať  na optimalizáciu extrakčný ch postupov ako aj na izoláciu antioxidačne aktívnych
látok s cieľ om dosiahnuť  vý raznejš í stabilizačný  efekt na rastlinné oleje.

Záver
Cieľ om tejto práce bolo zistiť  antioxidačný  účinok vybraný ch rastlinný ch extraktov

meraním ich antioxidačnej aktivity na prístroji Oxidograph. Vzhľ adom na namerané
vý sledky, všetky extrakty vykazovali antioxidačnú aktivitu. Najúčinnejš ím extraktom v
slnečnicovom oleji bol extrakt rozmarínu lekárskeho a v repkovom oleji extrakt šalvie
lekárskej. Ostatné extrakty vykazovali približne rovnakú hodnotu protekčného faktora, ktorá
bola pomerne nízka. Preto ďalš ie merania, ako už bolo spomenuté vyš š ie, by mali byť
zamerané na optimalizáciu extrakčný ch postupov.
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OBSAH HYDORXYMETYLFURFURALU V RAJČ IAKOVÝ CH VÝ ROBKOCH1

J. Lehkož ivová, J. Karovičová, G. Greif, Z. Kohajdová
Oddelenie potravinárskej technoló gie, Ú stav biotechnoló gie a potravinárstva,

Fakulta chemickej a potravinárskej technoló gie, Bratislava
vedú ci oddelenia: doc. Ing. Š . Schmidt, PhD.
vedú ci ú stavu: prof. Ing. J. Š ajbidor, DrSc.

Ú vod
Rajčiaky predstavujú  dôlež itú  poľnohospodársku plodinu a tvoria nedeliteľnú  sú časť

výž ivy obyvateľstva. Hoci sa rajčiaky konzumujú  zvyčajne v čerstvom stave, viac ako 80 %
z ich konzumácie tvoria spracované výrobky: rajčiaková šťava, pretlak, pyré, kečup, omáčka
a salsa (1-4).

Rajčiaky a rajčiakové výrobky sú  považ ované za zdraviu prospešné potraviny
z viacerých dôvodov. Majú  nízky obsah tuku a sú  dobrým zdrojom vlákniny a bielkovín.
Komponenty ako vitamíny A, C, E, lykopén, ß-karotén, draslík, flavonoidy, fenolové
zlú čeniny a iné karotenoidy sú  zodpovedné za antioxidačnú  kapacitu rajčiakov a rajčiakových
výrobkov (3, 5, 6).

Tepelné spracovanie je najbež nejším spôsobom konzervácie potravín. Nedodrž anie
predpísaných podmienok opracovania môž e spôsobiť zmeny v chemickom zlož ení a zníž enie
nutritívnej hodnoty potravín. Chemické indikátory na hodnotenie kvality tepelne
opracovaných potravinárskych výrobkov sú  už itočné na kontrolovanie spracovania a
vytváranie mož nosti optimalizácie výrobných podmienok (7, 8).

Hydroxymetylfurfural (HMF) je cyklický aldehyd (obr. 1), ktorý je uznávaným
indikátorom čerstvosti a kvality potravín z hľadiska nadmernej tepelnej ú pravy, skladovania
alebo aj ich falšovania. Spontánne sa tvorí v potravinách obsahujú cich sacharidy
Maillardovou reakciou (neenzymatické hnednutie) alebo dehydratáciou hexó z v kyslom
prostredí. Obsah HMF v čerstvých, nespracovaných potravinách je prakticky nulový, ale jeho
koncentrácia sa zvyšuje vplyvom zahrievania alebo dlhodobého skladovania (7, 9, 10). Podľa
IFFJP (International Federation of Fruit Producers) obsah HMF väčší ako 5mg.dm-3 pre šťavy
a 25 mg.kg-1 pre koncentráty je nadmerný (11).

                       
Obr. 1. Š truktú ra hydroxymetylfurfuralu.

Š tú diu HMF v potravinách sa venuje špeciálna pozornosť kvôli jeho mutagénnej
a DNA poškodzujú cej aktivite. HMF je tiež  in vitro mutagén promó tor a iniciátor
kolorektálnych aberantných krýpt (ACF), čo je biomarker genotoxicity a karcinogenity
v bunkových líniách potkana. Avšak toxikologický význam jeho expozície nebol zatiaľ

                                                
1 Táto práca bola podporovaná grantom APVT č . 20-002904 a grantom VEGA č . 1/3546/06.
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objasnený a mechanizmus, pri ktorom HMF uplatňuje svoju genotoxicitu zostáva tiež  nejasný
(12, 13). Hodnota LD50 stanovená pre potkany predstavuje 3,1 g.kg-1 telesnej hmotnosti (13,
14).

Materiál a metó dy
Na stanovenie obsahu HMF bolo použ itých 19 vzoriek, z ktorých bolo 10 vzoriek

kečupu, 5 vzoriek rajčiakového pretlaku, 2 vzorky rajčiakového pyré a 2 vzorky rajčiakových
štiav. Rajčiakové výrobky boli zakú pené v obchodnej sieti SR od rôznych domácich aj
zahraničných výrobcov. Všetky vzorky boli analyzované v dobe minimálnej trvanlivosti.

Prístroje:
- kvapalinový chromatograf SpectraSystem P2000 (Watrex, SR)
- koló na Reprosil 100 C18 5μm (250x4 mm ID) (Watrex, SR)
- UV detektor 759A Absorbance Detector (Applied Biosystems, USA)
- data stanica Clarity
- centrifú ga MLW K24 (MLW Zentrifugenbau, Engelsdorf, GDR)
- magnetické miešadlo TC 2 (IKA®-WORKS, Inc., Wilmington, USA)

Metó da:
Príprava vzoriek rajčiakových výrobkov (15):
Približ ne 15 g vzorky bolo zmiešaných s 5 ml 0,15 M kyseliny šťavelovej a 3 ml 40 %

(w/v) kyseliny trichló roctovej (TCA). Zmes bola miešaná na magnetickom miešadle 5 min a
následne odstreďovaná pri 6000 ot.min-1 15 min. Získaný supernatant bol odliaty a k tuhej
fáze bolo pridaných 10 ml 4 % (w/v) TCA, potom bola miešaná 10 min a opäť odstreďovaná
pri 6000 ot.min-1 15 min. Supernatanty boli spojené a zmeraný ich objem. Zmes bola
prefiltrovaná cez 0,20 μm filter.

HPLC stanovenie (15):
Separácie boli uskutočnené izokraticky pri laborató rnej teplote za použ itia mobilnej

fázy nasledujú ceho zlož enia: acetonitril-voda (5:95, v/v) s prietokom 1 ml.min-1, detekciou
v UV oblasti pri vlnovej dĺž ke 284 nm. Objem nástreku bol 20 μl.
Obsah HMF bol kvantifikovaný interpoláciou v kalibračnej krivke v rozsahu 5-50 mg.dm-3.
Limit stanovenia pre HMF bol 2,1 mg.kg-1 a výťaž nosť metó dy 99,8 %.

Výsledky a diskusia
V analyzovaných vzorkách rajčiakových výrobkov sa obsah HMF pohyboval v rozpätí

od hodnôt prakticky nulových (resp. pod limitom stanovenia použ itej metó dy) až  do 286,6
mg.kg-1. Stanovený obsah HMF je uvedený na obr. 2. Chromatografický záznam analýzy
HMF vo vzorke rajčiakového pretlaku je znázornený na obr. 3.

Podľa očakávania boli najniž šie hodnoty obsahu HMF analyzované v rajčiakových
šťavách, kde bol v 1 vzorke výskyt pod limitom stanovenia. Druhá vzorka obsahovala iba 4,1
mg.kg-1 HMF. Obe rajčiakové šťavy teda splnili maximálny povolený limit na obsah HMF
daný IFFJP.

Iná situácia bola v ďalších 3 analyzovaných druhoch rajčiakových výrobkov –
kečupoch, rajčiakovom pyré a rajčiakových pretlakoch, pretož e tu sa koncentrácia HMF
v niektorých vzorkách pohybovala v hodnotách niekoľkonásobne vyšších. Vzorky kečupov
obsahovali 2,9 – 28,4 mg.kg-1 a vzorky rajčiakového pyré 8,6 – 30,5 mg.kg-1. Najväčšie
rozmedzie koncentrácie HMF bolo preukázané vo vzorkách rajčiakových pretlakov, a to od
hodnoty pod limitom stanovenia až  do 286,6 mg.kg-1. Pož iadavke IFFJP (maximálny obsah
HMF 25 mg.kg-1) nevyhovela 1 vzorka rajčiakového pyré, 3 vzorky rajčiakového pretlaku a 1
vzorka kečupu bola na hranici povoleného množ stva. Zistené vyššie hodnoty obsahu HMF
mohli byť spôsobené nadmerným zahriatím výrobkov alebo ich nevhodným skladovaním.
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Obr. 2. Obsah HMF vo vzorkách rajčiakových výrobkov: 1-10 vzorky kečupov, 11-15 vzorky rajčiakového
pretlaku, 16-17 vzorky rajčiakového pyré a 18-19 vzorky rajčiakových štiav.
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Obr. 3. Chromatogram analýzy HMF vo vzorke rajčiakového pretlaku.

Záver
Je samozrejmé, ž e vplyvom tepelného opracovania, ktoré je potrebné na dosiahnutie

minimálnej trvanlivosti potravinárskych výrobkov, bol obsah HMF vyšší najmä v kečupoch,
rajčiakovom pyré a  v rajčiakových pretlakoch.

Normálne hladiny HMF v potravinách však nie sú  spájané so ž iadnym rizikom,
ktorému by mohla byť vystavená širšia populácia. Š kodlivý efekt nebol pozorovaný až  do
dávky 80 mg.kg-1 telesnej hmotnosti (9). Pozornosť ale treba venovať senzitívnej časti
obyvateľstva, najmä deťom, pre ktoré môž e prijímanie vyššej koncentrácie HMF
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predstavovať určité riziko. Deti konzumujú  veľké množ stvá rôznych potravín, ktoré majú
ideálne podmienky na tvorbu HMF, napr. marmelády, ovocné šťavy, sirupy, mlieko, med
a kečupy.
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Úvod
Strava obsahuje veľa rôznych látok, č o dáva možnosť veľkému množstvu interakcií

a spolu s nimi i veľkej variabilite výsledného ú č inku. V požívatinách sa mnohé  xenobiotiká
vyskytujú  v koncentráciách, ktoré  dennú  dávku nepresahujú , ale sa môžu uplatniť v nutrič ne –
toxikologických procesoch, kde sa ich riziko zvyšuje. Sledovaním prívodu látok do
organizmu v dennej dié te je jednou z ú loh nutrič nej toxikológie (14, 15).

Materiál a metódy
Použitím softwaru Alimenta II, sme stanovili denný príjem ortuti u 98 poslucháč ov

medicíny JLF UK v Martine retrospektívnou trojdennou nutrič nou analýzou. Získané
výsledky sme porovnávali s odporú č anými výživovými dávkami pre obyvateľov SR (8).
Okrem toho sme sa zamerali na zistenie množstva amalgámových zubných výplní v sú vislosti
s dié tnym príjmom ortuti.

Výsledky a diskusia
V sledovanej skupine dosiahli priemerné  hodnoty ortuti v dennej strave 0,004 mg

rovnako u oboch pohlaví. Najvyš š ie nami zistené  množstvo bolo 0,010 mg/deň , č o je
podstatne nižš ie ako maximálna denná prípustná dávka v strave (tab. 1). V predchádzajú cich
prácach (7) sme zistili u 4 % š tudentov príjem Hg 0,015 –  0,067 mg / deň . Tieto hodnoty
môžu byť spolu s amalgámovými zubnými výplň ami potenciálnym rizikom pre zdravie
mladej generácie. Zistili sme, že š tudenti majú  pomerne veľký poč et týchto výplní.
V priemere je to 5 výplní, ale poč et je v rozpätí 0 –  15 výplní, č o v hornej polovici rozpätia
môže výrazne ovplyvniť denný príjem Hg (tab. 2). V našom hodnotení sme zaznamenali, že
š tudenti s najväč š ím poč tom amalgámových výplní prijali, zhodou okolností, v dennej dié te aj
najväč š ie množstvá ortuti. Š tudenti, ktorých denná strava obsahovala ortuť konzumovali
najmä ryby mrazené , konzervované , rybie š aláty, ďalej kuracie mäso a vnú tornosti, ostatnú
hydinu a hydinové  výrobky, ale aj č okoládu.

Ortuť je prvok, ktorý sa do životného prostredia dostáva z prírodných zdrojov
a z priemyslového odpadu. Vo vodnom prostredí prechádza anorganická ortuť ú č inkom
rôznych mikroorganizmov na jedovatejš ie organické  formy, ktoré  sú  akumulované
v tkanivách živých organizmov. Do vodných živoč íchov prechádzajú  z vody i z potravy
a takmer vš etky ryby obsahujú  stopové  množstvá ortuti. V telách živoč íchov, ktoré  sa
nachádzajú  na vrchole potravinového reťazca (žralok, meč iar, tuniak a pod.) sa môže
akumulovať väč š ie množstvo ortuti, pretože sa živia inými rybami. Vš eobecne platí, že č ím je
ryba väč š ia a starš ia, tým viac ortuti jej mäso obsahuje (2, 10).

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Hoci množstvo ortuti u väč š iny u nás konzumovaných rýb neohrozuje ľudské  zdravie,
bezpeč nostný limit príjmu môže byť prekroč ený pri č astej konzumácii veľkých dravých rýb.
Deti a tehotné  ženy, dojč iace, alebo tie, ktoré  plánujú  otehotnieť v najbližš ích rokoch, by
nemali konzumovať mäso žralokov, tuniakov a podobne. Samozrejme, že ryby nie sú  jediným
zdrojom ortuti v strave. Relatívne vyš š ie hodnoty sa zistili napríklad v mäse hydiny,
vnú tornostiach, ale aj v č okoláde a zelenine (2, 9, 10).

Tab. 1. Denný príjem ortuti v strave vybranej skupiny vysokoškolákov
Pohlavie Ž eny Muži Spolu
Poč et (n) 62 36 98

Vek (priemer) 23,20 ± 1,00 23,50 ± 1,60 23,35 ± 1,30
Hg (mg, priemer) 0,004 ± 0,013 0,004 ± 0,003 0,004 ± 0,008

Hg (mg) Poč et Poč et Poč et %
0,000 7 0 7 7,143
0,001 21 8 29 29,592
0,002 14 6 20 20,408
0,003 6 11 17 17,347
0,004 3 1 4 4,082
0,005 1 2 3 3,061
0,006 2 0 2 2,041
0,007 2 3 5 5,102
0,008 2 0 2 2,041
0,009 3 4 7 7,143
0,010 1 1 2 2,041

Tab. 2. Poč et amalgámových zubných výplní vybranej skupiny vysokoškolákov
Pohlavie Ž eny Muži Spolu
Poč et (n) 62 36 98

Vek (priemer) 23,20 ± 1,00 23,50 ± 1,60 23,35 ± 1,30
Amalgámové  výplne (priem.) 5,113 ± 3,089 5,028 ± 4,039 5,071 ± 3,564

Amalgámové  výplne (ks) Poč et Poč et Poč et %
0 3 6 9 9,184
1 6 3 9 9,184
2 4 1 5 5,102
3 6 4 10 10,204
4 9 6 15 15,306
5 5 1 6 6,122
6 10 3 13 13,265
7 6 2 8 8,163
8 7 4 11 11,225
9 2 0 2 2,041

10 2 1 3 3,061
11 0 2 2 2,041
12 0 2 2 2,041
13 1 0 1 1,020
15 1 1 2 2,041

Porovnanie výsledkov odhadu prívodu ortuti na základe monitoringu dié tnej expozície
(potraviny ) a vypoč ítaného príjmu ortuti na základe biologického monitoringu (ľudská krv)
bolo robené  u detí a dospelých osôb. U detí bola dosiahnutá dobrá zhoda výsledkov,
u dospelých osôb bol vš ak odhad na základe výsledkov obsahu ortuti v krvi 4x vyš š í ako sa
oč akávalo podľa dié tnej expozície. Vysvetlenie tohto rozdielu je ťažké , pravdepodobne ide
o vplyv ďalš ích environmentálnych faktorov ako sú  aj amalgámové  zubné  výplne (11). Bolo
dokázané , že pri hryzení, konzumácii horú cich a kyslých jedál, pri č istení zubov (najmä
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pastou s obsahom zlú č enín fluóru), pri škrípaní zubami v spánku, žuvaním žuvač ky, sa trením
uvoľň ujú  ťažké  kovy a so slinami sa dostávajú  do žalú dka a č revného traktu. Ortuťové  pary
pri vŕtaní a vkladaní plomb prenikajú  sliznicami priamo do krvi a mozgu, alebo pri vdýchnutí
do pľú c. Bakté rie v ú stach ortuť premieň ajú  na jedovaté  organické  zlú č eniny. Tie sa potom
ukladajú  v mozgu a iných orgánoch a stávajú  sa neustálou záťažou pre imunitný systém (16).
Hoci doteraz nebolo dokázané , že dentálny amalgám obsahujú ci ortuť má nežiadú ce ú č inky (s
výnimkou ľudí alergických na ortuť), keďže ide o špeciálne dlhodobú  expozíciu, najmä
jedinci s nezvyč ajne vysokou expozíciou, prípadne senzitívni alebo v kombinácii
s profesionálnou expozíciou, by mohli byť vystavení riziku (4, 6).

Z týchto dôvodov nás zaujímalo, ako je to s príjmom ortuti v strave vo vybranej
skupine š tudentov a poč tom amalgámových zubných výplní. Najvyš š ia prípustná koncentrácia
Hg: v potravinách je 0,05 mg/kg potraviny, v pitnej vode 0,001 mg/l. Priemerný denný príjem
Hg potravinami bol zistený 0, 015 mg, č o je sú č asne MODD (maximálna prípustná denná
dávka v strave). WHO stanovila najvyš š iu prípustnú  dennú  dávku (NPD) Hg rybami na 0,005
mg/kg telesnej hmotnosti/týždeň . Človek s telesnou hmotnosťou 60 kg môže prijať
maximálne 0,3 mg Hg/týždeň , z č oho 0,2 mg / týždeň  je toxickejš ia metylortuť. JECFA FAO
/ WHO stanovila v roku 2003 limitnú  expozič nú  hodnotu pre metylortuť 1,6 µg/kg telesnej
hmotnosti/týždeň  (2, 3, 9, 10, 12).

Náš  príspevok je pokrač ovaním dlhodobého monitoringu sledovania výživového stavu
vysokoškolskej mládeže, ktorým sa zaoberajú  pracovníci vš etkých lekárskych fakú lt na
Slovensku ( 1, 5, 13 ).

Záver
Monitorovacie programy zamerané  na expozíciu xenobiotikám v životnom prostredí

a teda aj v potravinách sú  predmetom ochrany verejného zdravia. Stravovacie zvyklosti na
Slovensku najmä u mladej generácie sa menia, preto je potrebné  sledovať individuálnu
priebežne spotrebu potravín aj z tohto hľadiska. Drobným prínosom do skladač ky tohto
problému môže byť aj naš a práca.
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Ú vod
Kadmium, toxikant a zná my karcinogén s extrémne dlhým biologickým polčasom 10-

30 rokov, sa dostá va do organizmu potravou (1, 2). Druhým hlavným zdrojom kadmiovej
expozície je fajčenie. Vysoké koncentrá cie kadmia v pôde spôsobujú  jeho vysoký obsah
predovšetkým v zrná ch a semená ch, ale aj v zelenine a ovocí (3). Z obilnín pšenica má
najvyšší obsah kadmia, ktorý je všeobecne vyšší v obaloch zŕn a klíčkoch než  endosperme.
Tiež  slnečnica (a ďalšie olejnaté a neolejnaté rastliny) majú  schopnosť akumulovať kadmium
z pôdy do semien a výnimkou nie sú  ani strukoviny (4). Z uvedeného vyplýva, ž e jedinci,
ktorí uprednostňujú  rastlinnú  potravu, môž u byť vystavení vyššiemu príjmu kadmia.

V prá ci uvá dzame hodnoty kadmia v krvi dvoch skupín populá cie s rozdielnym
nutričným rež imom.

Subjekty a metódy
Ná hodne vybraní subjektívne zdraví dospelí nefajčiari veku 19 – 60 rokov

(dobrovoľníci epidemiologickej štú die zdravotných benefitov a rizík vegetariá nskeho
stravovania) z regiónu Bratislava a okolie boli rozdelení do dvoch skupín podľa výž ivy:
vegetariá nska skupina (n = 80) – 10 vegá nov (len rastlinná  potrava), 41 vegetariá nov (lakto-
a lakto-ovo-, konzumujú  okrem rastlinnej potravy aj mliečne výrobky a vajíčka) a 29
semivegetariá nov (ako lakto- alebo lakto-ovo-vegetariá ni a pridá vajú  konzumá ciu bieleho
mäsa) a nevegetariá nska (kontrolná ) skupina (n = 84) – bež ná  populá cia na tradičnom
zmiešanom stravovaní. Charakteristika skupín je uvedená  v tab. 1.

Krv bola odoberaná  nalačno štandardným spôsobom. Koncentrá cie kadmia v celkovej
krvi boli merané bezplameňovou atómovou absorpčnou spektrometriou. Referenčný materiá l
bol Seronorm TM Trace Elements, whole blood /1/, Nycomed Pharma AS, Norway. Ďalej bol
zisťovaný výž ivový rež im stravovacími dotazníkmi frekvencie príjmu vybraných
potravinových komodít. Meranie sa uskutočnilo na jar. Príjem vitamínov, minerá lnych
a stopových lá tok bol len v prirodzenej forme.

Výsledky a diskusia
Kadmium zvyšuje produkciu voľných radiká lov, inhibuje aktivitu antioxidačných

enzýmov, spôsobuje lipidovú  peroxidá ciu. Najväčšie množ stvá  kadmia sa ukladajú  do pečene
a obličiek a sú  príčinou hepatotoxocity a nefrotoxicity. Akumulá cia a toxicita kadmia je
zá vislá  na dennom príjme kadmia, na forme kadmia v potrave a na jeho početných
interakciá ch s diétnymi komponentami, najmä s kalciom, zinkom, selénom a ž elezom (1, 5, 6,
7, 8).

Vegetariá ni mali významne zvýšenú  priemernú  koncentrá ciu kadmia v krvi
v porovnaní s nevegetariá nmi (1,78 µg/l vs 0,45 µg/l – tab.1), s najvyššou nameranou
hodnotou 10,48 μg/l vs 2,27 μg/l. V našej predošlej štú dii (9) priemerná  koncentrá cia kadmia
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v krvi v skupine vegetariá nskych detí a dospievajú cich (n = 53) bola 1,05 μg/l s maximá lnom
nameranou hodnotou 3,9 μg/l. Tieto výsledky v spojitosti s ú dajom o dlhom biologickom
polčase napovedajú  logický predpoklad ná rastu akumulá cie kadmia s vekom. Získali sme
významnú  pozitívnu lineá rnu korelá ciu medzi koncentrá ciou kadmia a vekom (n = 164, r =
0,32, p < 0,001). Hodnoty kadmia v krvi v našej nevegetariá nskej skupine dospelých
nefajčiarov korešpondujú  s hodnotami pre českú  populá ciu (10, 11).

Koncentrá cia kadmia v krvi nad 5 μg/l už  predstavuje zdravotné riziko (12) a vyskytla
sa u 6 vegetariá nov. Zistili sme, ž e hodnoty kadmia v krvi korelujú  s dobou vegetarianizmu (r
= 0,50; p < 0,001). Vegetariá ni s rizikovými hodnotami kadmia označili dobu
vegetariá nskeho stravovania 7 – 15 rokov, priemer 11,33 rokov vs 6,08 rokov u 74
vegetariá nov s obsahom kadmia v krvi pod 5 μg/l (tab. 2).

Bola uvedená  zvýšená  akumulá cia kadmia z pôdy do obalov obilných zŕn a klíčkov
v porovnaní s endospermom a do semien. Konzumá cia celozrnných výrobkov bola
u vegetariá nov 2- až  3- krá t vyššia (tab. 1). Vegetariá ni konzumovali ďalej klíčky a semená ,
nevegetariá ni ich vôbec v dotazníkoch neuvá dzali. Konzumá cia strukovín je u vegetariá nov
4,8-krá t vyššia. Tieto rozdiely vo výž ivovom rež ime boli zrejme príčinou vyšších hodnôt
kadmia v krvi vegetariá nov. Koncentrá cie kadmia v krvi signifikantne stú pajú  s konzumá ciou
celozrnných potravín (n = 164, r = 0,66, p < 0,001). Vegetariá ni s rizikovými hodnotami
kadmia v krvi konzumovali významne viac na kadmium bohatšej potravy (tab. 2).

Najrizikovejší sú  vegá ni (tab. 1). Vegetariá ni, ktorí zaraďujú  do jedá lneho lístka aj
potraviny ž ivočíšneho pôvodu, pestrejšou stravou redukujú  príjem kadmia. U vegá nov je
častý deficit ž eleza, vá pnika a zinku ako dôsledok inhibovanej absorpcie fytá tmi, oxalá tmi
a vlá kninou (13). Majú  tiež  niž ší obsah glutatiónu v krvi v dôsledku deficitu metionínu (13).

Tab. 1. Charakteristika skupín, koncentrá cie kadmia v krvi a príjem vybraných  potravinových komodít
(výsledky sú  priemery ± SEM; *p < 0,001)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -

Vegetariáni              Nevegetariáni

n (m + ž ) 80 (41+39) 84 (47+37)
vekové rozpätie (r) 19-60 19-59
priemerný vek (r) 35,9±1,5 36,3±1,3
doba vegetariá nstva (r) 6,43±0,39 -
fajčiari 0 0

kadmium (μg/l) 1,78±0,22 * 0,45±0,04
           

<1 51 % 95 %
1-2 19 % 3 %
>2-3 10 % 2 %
>3-4 7 % 0 %
>4-5 5 % 0 %
>5 8 % 0%

vegá ni  (n=10) 3,15±0,77    >5  30 %
vegetariá ni  (n=41) 1,75±0,36    >5 7 %
semivegetariá ni (n=29) 1,34±0,21    >5 0 %

denný príjem vybranej potravy (g)
celozrnné potraviny 203±3 * 87±2
obilné klíčky 1,4±0,2 * 0
olejnaté semená  15,8±0,5 * 0
strukoviny                                                      40,8±1,3 *                                         8,4±0,6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Glutatión predstavuje prvostupňovú  ochranu pred toxicitou kadmia. Tieto ú daje
naznačujú  predpoklad, ž e inhibícia toxicity kadmia môž e byť u vegá nov nedostatočná .
Dokumentujú  to aj naše výsledky najvyšších koncentrá cií kadmia v krvi vegá nov v porovnaní
s menej striktnými formami vegetariá nstva ako aj najvyšší výskyt rizikových hodnôt v tejto
alternatívnej nutričnej skupine (tab. 1).

Absorpciu kadmia zvyšuje deficit ž eleza (2), naopak zniž uje ju vitamín C (14). Deficit
ž eleza je rizikom alternatívneho stravovania. No na druhej strane vegetariá ni majú  vysoký
antioxidačný status vrá tane dostatočných koncentrá cií naturá lnych antioxidantov – vitamínov
C, E a β-karoténu, čo môž e eliminovať škodlivé ú činky voľných radiká lov produkovaných z
vyššieho príjmu kadmia potravou (15, 16). Nevýznamný rozdiel v plazmatických
koncentrá ciá ch produktu lipidovej peroxidá cie (konjugované diény mastných kyselín) medzi
rizikovou a nerizikovou skupinou vegetariá nov z hľadiska krvných koncentrá cií kadmia
dokumentuje uvedenú  inhibíciu toxicity kadmia vo vegetariá nskom stravovaní.

Tab. 2.  Hodnoty produktu lipidovej peroxidá cie a  príjem vybraných potravinových komodít u vegetariá nov
s rizikovými vs nerizikovými koncentrá ciami kadmia v krvi ( ^ p < 0,01, * p < 0,001, rizikové hodnoty
konjugovaných  diénov > 2,4 µmol/l)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
                                                                                                           Vegetariáni
                                             kadmium        kadmium
                                       > 5 µg/l                    < 5 µg/l

n 6 74
priemerný vek (r)   40,3±0,9 ^ 35,5±1,4
doba vegetariá nstva (r)                11,33±1,36 * 6,08±0,37

kadmium (µg/l) 7,38±0,81 * 1,31±0,14
konjugované diény mastných
kyselín (µmol/l)              2,02±0,22 1,57±0,12

príjem  (g/deň)
celozrnné potraviny        305±12 * 193±5
obilné klíčky 3,7±0,8 ^ 1,2±0,2
olejnaté semená 25,4±1,3 * 15,0±0,6
strukoviny 35,2±2,7 41,2±1,3
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PROTEKTÍVNY Ú ČINOK FLAVONOIDOV PRI  ANTRACYKLÍNMI
INDUKOVANEJ  KARDIOTOXICITE
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Ú vod
Jednou z najúčinnejších skupín protinádorových liečiv sú antracyklínové antibiotiká,

ktoré v priebehu predchádzajúcich desaťročí patrili medzi najviac použ ívané cytostatiká.
Jedným z limitujúcich faktorov ich širšieho použ ívania sú než iaduce účinky. Zvlášť
závaž ným než iaducim účinkom pri terapii antracyklínami je kardiotoxicita často spojená s
ireverzibilnými zmenami, ktoré môž u výrazne limitovať kvalitu dlhodobého prež ívania
pacientov (1).

Vznik antracyklínovej kardiotoxicity závisí od mnohých faktorov, môž e sa prejaviť už
po prvom podaní liečiva, avšak najvyšší výskyt zlyhania srdca v dôsledku dilatačnej
kardiomyopatie sa udáva v období 8-10 rokov po podaní poslednej dávky chemoterapeutika.
Dôlež itým kritériom pre rozvoj poškodenia srdcového svalu je kumulatívna dávka
antracyklínov. Antracyklínové antibiotiká sú na jednej strane vysoko účinné terapeutiká
použ ívané na liečbu rôznych hematologických ochorení a niektorých karcinó mov, ale na
druhej strane je ich klinické použ itie obmedzené ich toxicitou. Kardiotoxicita sa môž e
prezentovať v troch formách: akútna, zvyčajne sa jedná o reverzibilné zmeny funkcie srdca,
subakútna a chronická, ktoré ireverzibilne poškodzujú srdce.

Myocyty srdcového svalu sú bunky, ktoré už  nevstupujú do bunkového cyklu, nedochádza
k ich ď alšiemu deleniu, a preto sa tu mechanizmy cytotoxického účinku antracyklínov ako
interkalácia a inhibícia topoizomerázy II nemôž u uplatniť. Pravdepodobne existuje mnoho
faktorov, ktoré sa môž u podieľať na poškodení srdcového svalu. Napr. zvýšená hladina
vnútrobunkového kalcia, zníž enie hladiny makroergických fosfátov v bunke, metabolity
antracyklínov, inhibícia syntézy proteínov, uvoľnenie vazoaktívnych látok, ako aj priame
poškodenie bunkových membrán antracyklínmi (2). Zo všetkých hypotéz je však najviac
experimentálne podporená teó ria o vplyve voľných kyslíkových radikálov na poškodenie
kardiomyocytov po aplikácii antracyklínových antibiotík.
       Aj keď  existujú početné hypotézy vysvetľujúce kardiotoxický účinok antracyklínových
antibiotík, zdá sa, ž e úloha voľných radikálov vznikajúcich pri metabolizme antracyklínov sa
považ uje za kľúčový faktor v patogenéze tohto procesu (3, 4). Ú lohu voľných kyslíkových
radikálov v patogenéze antracyklínovej kardiotoxicity potvrdzujú početné práce, pri ktorých
bola kardiotoxicita antracyklínov zníž ená použ itím látok s antioxidačným účinkom (5, 6).

V našej  práci sme za účelom sledovania protektívneho účinku vybraných flavonoidov
v in vivo experimentoch použ ili model chronickej toxicity u potkanov. Sledovali sme mož ný
kardioprotektívny účinok prirodzene sa vyskytujúcich látok s antioxidačným resp.
chelatačným účinkom – flavonoidu kvercetínu a zmesi polyfenolových zlúčenín pycnogenolu
po dvojtýž dňovom podávaní daunorubicínu potkanom.
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Materiál a metó dy
Pokusné zvieratá
V pokuse boli použ ité klinicky zdravé potkany, samce kmeňa Wistar s hmotnosťou 190

– 210g. Boli ustajnené v klietkach, kŕmené štandardnou diétou a mali voľný prístup k vode.
Zvieratá boli chované v miestnosti s teplotou 22 oC (± 2 oC), relatívnou vlhkosťou 50 – 70%
so svetelným rež imom svetlo/tma – 12/12 hod. Zvieratá boli rozdelené do 4 skupín (n=8),
okrem kontrolnej, v ktorej bolo 5 pokusných zvierat. Prvá skupina boli zvieratá, ktoré slúž ili
ako kontrola, zvieratám v druhej skupine bol aplikovaný daunorubicín (DNR), zvieratám v
tretej skupine bol podávaný DNR a kvercetín (KVE) a v štvrtej skupine bol zvieratám
aplikovaný DNR a pycnogenol (PYC).

Dávkovacia schéma
Zvieratám v 1. a 2. skupine bola po dobu 2 týž dňov aplikovaná perorálne destilovaná

voda (0,5 ml) 3x týž denne (pondelok, streda, piatok). Zvieratám v 3. a 4. skupine bol
perorálne aplikovaný KVE resp. PYC v jednotlivej dávke 10,0 mg.kg-1 v rovnakej dávkovacej
schéme, t.j. po dobu 2 týž dňov 3x týž denne (pondelok, streda, piatok).

Po dvoch týž dňoch od začiatku experimentu bol zvieratám v 2., 3. a 4. skupine
podávaný intraperitoneálne DNR v jednotlivej dávke 2,5 mg.kg-1

. Aplikácia DNR pokračovala
počas 2 týž dňov, 3x týž denne (pondelok, streda, piatok).  Celková kumulatívna dávka DNR
bola 15,0 mg.kg-1. Zvieratám v 3. a 4. skupine bol zároveň aplikovaný KVE resp. PYC
rovnako ako počas prvých dvoch týž dňov. Celková dávka aplikovaného KVE a PYC počas 4
týž dňov bola 120,0 mg.kg-1. Kontrolnej skupine zvierat bola až  do konca 4. týž dňa aplikovaná
destilovaná voda. Po štyroch týž dňoch bola aplikácia všetkých látok ukončená.

Sledované parametre
Ako markery toxicity boli sledované nasledujúce parametre:

- hmotnosť experimentálnych zvierat
- prež ívanie experimentálnych zvierat

Výsledky
Hmotnosť zvierat začala klesať vo všetkých sledovaných skupinách oproti kontrole

dva týž dne od ukončenia aplikácie daunorubicínu. Pokles hmotnosti bol signifikantý od 5. až
do 11. týž dňa (p < 0,001). Neboli zistené ž iadne signifikantné rozdiely v hmotnosti medzi
skupinami zvierat, ktorým bol podaný iba DNR alebo DNR+PYC  resp. DNR+KVE.

Prež ívanie zvierat bolo najkratšie v skupine zvierat, ktorým bol podaný iba DNR.
Najväčší úhyn bol zaznamenaný v 6 týž dni, t.j. dva týž dne od ukončenia aplikácie
daunorubicínu. Posledné zviera bolo utratené v ôsmom týž dni od začiatku experimentu
z dôvodu zlého klinického stavu.

Prvý úhyn v skupine zvierat, ktorým bol aplikovaný DNR spolu s KVE bol
zaznamenaný 4 týž dne po ukončení aplikácie daunorubicínu. Klinický stav zvierat bol počas
celej sledovanej doby lepší v porovnaní so stavom zvierat v „daunorubicínovej“ skupine (obr.
1).

Diskusia
Antracyklínové antibiotiká sú súčasťou terapeutických schém pri liečbe širokého

spektra malígnych ochorení. Ako už  bolo povedané, kardiotoxicita je váž nym faktorom
limitujúcim použ ívanie antracyklínových antibiotík v klinickej praxi. Významnú úlohu pri
poškodení srdcového svalu zohrávajú voľné kyslíkové radikály a taktiež  ió ny ž eleza, ktoré
reagujú s peroxidom vodíka za vzniku hydroxylového radikálu, ktorý sa podieľa na oxidácii
lipidov, proteínov alebo DNA (Minotti a kol., 1999).
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Hlavným zámerom našej práce bolo štúdium mož ného protektívneho účinku
vybraných flavonoidov na daunorubicínom indukovanú kardiotoxicitu v in vivo podmienkach.
Flavonoidy patria medzi prirodzene sa vyskytujúce látky s mnohými biologickými účinkami,
medzi ktoré je mož né zaradiť účinky kardioprotektívne, chemopreventívne, gastroprotektívne,
protizápalové a iné (Matsuzaki a kol., 1996; Mojž iš a kol., 2001; Mojž išová a Kuchta, 2001).
Aj keď  škála biologických účinkov je široká, predpokladá sa, ž e väčšina z nich je
sprostredkovaná ich antioxidačnými účinkami. Ich výhodou je aj relatívne nízka toxicita a je
preto samozrejmé, ž e sa stali predmetom záujmu pri ich mož nom využ ití ako protektívnych
látok na eliminovanie kardiotoxického účinku antracyklínových antibiotík.

*** p<0,001 K oproti všetkým skupinám, ktorým bol aplikovaný DNR
oo p<0,01 DNR+PYC oproti K

Obr. 1. Priemerné hmotnosti zvierat a dĺž ka prež ívania v jednotlivých experimentálnych skupinách

Záver
Počas našej práce sme dospeli k niektorým zaujímavým zisteniam. V in vivo

experimentoch sme preukázali protektívny účinok kvercetínu a pycnogenolu na modeli
chronickej toxicity. Protektívny účinok kvercetínu bol výraznejší, predlž oval prež ívanie
zvierat a taktiež  klinický stav potkanov bol lepší ako u predchádzajúcej skupiny, kde
pycnogenol mal podobné účinky čo pravdepodobne súvisí s ich schopnosťou vytvárať cheláty
s ió nmi ž eleza, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri kardiotoxicite antracyklínových
antibiotík Protektívny účinok obidvoch substancií môž e byť sprostredkovaný aj ich vplyvom
na antioxidačné enzýmy. Je známe, ž e antracyklínové antibiotiká zniž ujú aktivitu niektorých
antioxidačných enzýmov (GPx, SOD, kataláza) ako aj obsah glutatió nu resp. enzýmu
zapojeného do jeho redukcie (GR) (Malarkodi a kol., 2003). Na základe týchto skutočností sa
môž eme domnievať, ž e flavonoidy, hlavne s výrazným chelatačným účinkom a
predpokladanou podporou aktivity antioxidačných enzýmov, môž u zniž ovať riziko toxického
poškodenia srdcového svalu po aplikácii DNR. Na potvrdenie týchto zistení sú však potrebné
ešte ď alšie experimenty.
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POZITÍVNE A NEGATÍVNE FAKTORY V STRAVOVANÍ ŠTUDENTOV
VYSOKEJ ŠKOLY1

G. Holéczyová, K. Bernasovská, V. Lovayová
Ústav hygieny, LF UPJŠ

prednostka: prof. MUDr. K. Bernasovská, CSc.

Úvod
Zdravotný stav každého človeka je ovplyvňovaný viacerými faktor mi. K významným

etiologickým faktorom rôznych chronických ochorení sa radí kvalita vonkajšieho
i vnútorného životného prostredia ako aj jednotlivé rizikové faktory životného štýlu (6).
Medzi rizikové faktory životného štýlu okrem fajčenia, abúzu psychotrop ných látok,
nedostatočnej fyzicky aktivity a stresu patrí nepochybne aj iracionálna výživa (1).
Z predchádzajúcich štúdií vyplýva, že u vysokoškolských študentov na Slovensku
i v zahraničí prevláda nepravidelnosť v stravovaní (2, 5, 7).

Autori Kandiah a kol. zaznamenali pokles v počte racionálne sa stravujúcich
študentiek o 47 %, ak boli pod vplyvom stresu. Súčasne pozorovali zmenu v chuti do jedla,
ktorá sa v stresových situáciách zvýšila u 62 % študentiek (10). Na kvalitu a spôsob
stravovania majú vplyv a j sociodemografické faktory, ako sú vek, etnicita, urbanizácia,
región, stupeň vzdelania a rodina (4). Cieľom práce bolo zhodnotenie stravovacích zvyklostí
vysokoškolákov na základe vybraných parametrov a porovnanie získaných poznatkov z dvoch
prierezových štúdií.

Materiál a metodika
Do štúdie bolo zahrnutých 444 študentov 1. ročníkov odboru všeobecného lekárstva,

LF UPJŠ, z toho 309 žien a 135 mužov v období školských rokov 1998/1999 a 2004/2005.
Pomocou 11 otázok z dotazníka CINDI sa hodnotila pravideln osť konzumácie jedla počas
dňa, denný príjem jednotlivých skupín potravín, užívanie vitamínových prípravkov a konzum
alkoholu. Na spracovanie výsledkov s a použila štatistická metóda χ2 test a Fisherov test.

Výsledky s diskusia
Pri vyhodnotení pravidelnosti konzumácie jedál počas dňa u žien v rokoch 2004 /2005

a 1998/1999 sa nezistil štatistický významný rozdiel.
Muži v roku 2004/2005 oproti roku 1998/1999 menej často obedovali (p = 0,0047) a menej
často večerali (p = 0,016).

Z porovnania preferencie rôznych druhov jedál medzi ženami a mužmi vyplýva, že
ženy uprednostňujú jedlá zeleninové a sladké, muži jedlá mäsité a múčne (obr. 1).

Pri konzumácií mäsa prevláda  v obľube u žien varené mäso (38,3 %) a u mužov
pečené mäso (36 %), (obr. 2).

Pri hodnotení spôsobu stravovania je dôležité hodnotiť aj prívod energie a porovnať
ho z množstvom potrebnej energie. Autori štúdie, Fisberg a kol. uvádzajú, že prívod energie
u vysokoškolských študentiek bol premenlivý, ale zároveň rovnaký s príjmom energie
u amerických žien rovnakého veku (3).

1 Výskum podporený grantom VEGA MŠ SR č. 1/1177/04.
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Obr. 1. Aké pokrmy uprednostňujem?

Obr. 2. Aké mäso najčastejšie konzumujem?

Pri tepelnej úprave jedál respondenti preferujú používanie oleja, najmenej používajú
stužený tuk. Pri porovnaní dvoch o bdobí školských rokov je najvýznamnejší rozdiel pri
používaní oleja u mužov 70 % (1998/1999) a 39 % (2004/2005). Rozdiel v užívaní je
štatisticky významný (p < 0,0001). V prípade žien je významnejší rozdiel pri používaní masla,
12 % (1998/1999) a 27 % (2004/2005), rozdiel je štatisticky významný (p = 0,0029). Ženy
častejšie ako muži používajú olej na varenie (p = 0,016), na vyprážanie (p < 0,0001) aj na
pečenie, i keď v tomto prípade rozdiel nie je štatistický významný (p = 0,197).

V studenej kuchyni muži i ženy z 3 druhov tukov – maslo, rastlinné maslo a olej,
najčastejšie používajú maslo. Rozdiel v odpovediach respondentov za obdobie rokov
1998/1999 a 2004/2005 je minimálny. Zaznamenal sa výraznejší pokles pri užívaní
rastlinného masla u žien, zo 40 % (1998/1999) na 27 % (2004/2005).

Pri konzumácii jedál pri frekvencií 1 -2x týždenne uprednostňujú muži pred ženami
mlieko, mliečne výrobky (p = 0,013) a ovocie (p < 0,0001).

Denná konzumácia vybraných požívatín z jednotlivých skupín, vyjadrená v % pre
mužov i ženy je znázornená na obr.3.

V rámci správnej výživy je veľmi dôležitá konzumácia čerstvého ovocia, ako zdroja
vitamínov. Tieto patria k ochranným nutričným faktorom a zohrávajú dôležitú úlohu
v neutralizácií účinku xenobiotík (9).

Množstvo skonzumovaného ovocia a zeleniny u vysokoškolských študentov je
rozdielne u mužov a žien a závisí tiež od skutočnosti, či k príjmu ovocia sa zaráta aj ovocný
džús a k príjmu zeleniny sa zarátajú zemiakové lupienky (8).
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Obr. 3. Denná konzumácia vybraných požívatín z jednotlivých skupín

V sledovanej skupine študentov 1. ročníkov denne čerstvé ovocie konzumovalo 36 %
mužov a 15 % žien.

Muži v porovnaní so ženami teda uprednostňujú čerstvé ovocie (p < 0,0001), ženy
viac užívajú vitamínové prípravky (p=0,022).

Konzumácia alkoholu u žien aj u mužov v roku 2004/2005 bola vyššia oproti roku
1998/1999, u žien (p = 0,03), u mužov (p = 0,0005), tab. 1.

Tab. 1.  Konzumácia alkoholu u študentov 1. ročníka

Záver
Zo získaných výsledkov vyplýva, že aj u tejto skupiny študentov 1. ročníkov sa

vyskytujú nedostatky v návykoch – nepravidelnosť v stravovaní a v zastúpení potravín
z jednotlivých potravinových skupín. V porovnaní s rokom 1998/1999 sa zvýšila spotreba
nasýtených tukov. Ženy uprednostňujú vitamínové prípravky, muži čerstvé ovocie.

Strava študentov 1. ročníkov stále nespĺňa kritéria správneho režimu stravovania
a nezodpovedá ani zásadám racionál nej výživy. Za negatívny jav možno považovať zvýšenú
spotrebu alkoholu u študentov 1. ročníka 2004/2005 v porovnaní so študentmi z roku
1998/1999.

Rok Ženy (%) Muži (%)
Konzumenti Abstinenti Konzumenti Abstinenti

1998/1999 42,18 57,82 55,0 45,0
2004/2005 55,80 44,20 82,6 17,4

Muži (%)

Ženy (%)
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VYBRANÉ  UKAZOVATE STAVU VÝŽIVY V SÚ BORE VYSOKOŠKOLÁ KOV1

I. Bertková , D. Petrá šová
Ústav experimentá lnej medicíny LF UPJŠ, Košice

prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc.

Úvod
Niektoré  rizikové  faktory ako zlož enie stravy, fajčenie, stres, nedostatok pohybu,

obezita, nadmerná  konzumá cia alkoholu sú ovplyvniteľné  a pri dlhodobom pôsobení vedú k
zá važ ným zdravotným dôsledkom (1, 4).

Viac než  15% našej populá cie má  nadvá hu, ktorá  predstavuje zdravotné  riziko (5).
Nadmerné  ukladanie tuku v organizme zapríčiň uje vznik chronické ho ochorenia – obezity.
Nadvá hu a obezitu sprevá dza častejší výskyt vysoké ho krvné ho tlaku, diabetu,
hyperlipidé mie, ochorenia ž lčových ciest a niektoré  druhy ná dorov (7, 8).

Pri posudzovaní stavu výž ivy sledujeme zmeny hodnôt nutričných markerov, ktoré
odrá ž ajú stav kardiovaskulá rnych a rená lnych funkcií, čo môž eme využ iť v primá rnej
i sekundá rnej prevencii. Radíme ich medzi včasné  markery nutričných zmien často ešte pred
vznikom funkčných zmien alebo klinických prejavov (6).

Vysokoškolskí študenti patria z vývojové ho hľadiska do kategórie mladých dospelých
18 – 25 ročných, t.j. do veku, ktorý je všeobecne charakterizovaný dovŕšením zrelosti
v oblasti somatickej, psychickej a sociá lnej. Aj keď sa jedná  o zdravých a vzdelaných
mladých ľudí, predsa nie sú uchrá není od pôsobenia rôznych vplyvov, ktoré  úzko súvisia so
spôsobom ž ivota a najmä štúdiom na vysokej škole (2).

Materiá l a metódy
Súbor tvorilo 504 študentov Leká rskej fakulty UPJŠ (171 muž ov a 333 ž ien) vo veku

18 – 23 rokov, ktorí boli vyšetrení v rokoch 1998 – 2004. Odber venóznej krvi sa vykonal v
ranných hodiná ch nalačno a sé rum sa v priebehu dvoch hodín odstredilo. Z biochemických
a imunologických parametrov sme stanovovali sé rové  koncentrá cie – prealbumínu (Prea),
transferínu (Trf), orosomukoidu (ORM) a ceruloplazmínu (Cpl) – komerčnými setmi fy
Sevapharma, ČR. Koncentrá cie vitamínu C sme stanovovali spektrofotometrickou metódou
Roe a Kuethera. Sledovali sme antropometrické  parametre – telesnú hmotnosť a telesnú
výšku, z ktorých sme stanovili body mass index –BMI (kg/m2).

Výsledky a diskusia
V rá mci preventívnej prehliadky bola odobratá  venózna krv 504 posluchá čom LF

UPJŠ. Rozdelenie súboru podľa pohlavia, roku vyšetrenia a priemerné ho veku študentov je
uvedené  v tab. 1.

Tab. 1. Rozdelenie súboru podľa pohlavia
Muž i (n = 171) Ženy (n = 333)Rok vyšetrenia n priem. vek n priem. vek

1998 58 19,42 102 19,31
2003 47 23,74 71 23,86
2004 66 19,51 160 19,23

                                                          
1Práca bola podporená grantom VEGA 1/1177/04
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Priemerná  hodnota BMI u muž ov bola 22,54 ± 2,91 kg/m2 a u ž ien 20,68 ± 2,41
kg/m2, pričom tento rozdiel bol signifikantný (p < 0,001) (tab. 2). Tab. 3 zná zorň uje
percentuá lne zastúpenie muž ov a ž ien v troch skupiná ch vytvorených podľa hodnôt BMI:
podvá ha, normá lna vá ha a nadvá ha. Podvá hu (t.j. BMI < 18,5 kg/m2) malo 6,43% muž ov,
normá lnu vá hu (BMI 18,5 – 24,9 kg/m2) malo 77,19% a nadvá hu (BMI 25,0 –29,9 kg/m2)
malo 16,38% muž ov. V súbore boli traja muž i s obezitou I. stupň a a jeden s obezitou II.
stupň a (BMI = 35,11 kg/m2). U ž ien malo podvá hu 16,52%, normá lnu vá hu 78,38% a
nadvá hu 5,10%. V skupine ž ien sa vyskytla obezita 1. stupň a - v jednom prípade (BMI =
30,76 kg/m2).

Tab. 2. Hodnoty vybraných antropometrických parametrov a vitamínu C u vysokoškolských študentov
Muž i (n = 171)  x ± SD Ženy (n = 333)   x ± SD

Hmotnosť (kg)     73,71 ± 10,75*** 57,60 ± 7,99
Výška (m)     1,81 ± 0,07***   1,67 ± 0,06
BMI (kg/m2)    22,54 ± 2,91*** 20,68 ± 2,41
Vitamín C (µmol/L) 44,68 ± 14,43         49,39 ± 14,86***

*** p < 0,001

 Tab. 3. Percentuá lne zastúpenie muž ov a ž ien v skupiná ch vytvorených podľa hodnôt BMI
Muž i (n = 171) (%) Ženy (n = 333) (%)

Podvá ha (BMI < 18,5 kg/m2) 6,43 16,52
Normá lna vá ha (BMI 18,5 - 24,9kg/m2) 77,19 78,38
Nadvá ha (BMI 25,0 - 29,9 kg/m2) 16,38 5,10

Priemerné  hodnoty sé rových koncentrá cií Prea, Trf, ORM a Cpl u vysokoškolských
študentov sú uvedené  v tab. 4. Hodnoty transferínu sa pohybovali v skupine muž ov od 1,25
do 5,0 g/l a v skupine ž ien od 1,25 do 5,5 g/l. U muž ov aj ž ien sa koncentrá cie orosomukoidu
pohybovali od 0,3 do 1,55 g/L. Hodnoty ceruloplazmínu boli u muž ov v rozpätí od 0,1 do 0,6
g/L a u ž ien od 0,14 do 0,65 g/L. Rozpätie hodnôt prealbumínu bolo rovnaké  u muž ov aj ž ien
(0,18 – 0,5 g/L). K signifikantné mu zvýšeniu hodnôt Prea a ORM došlo v skupine muž ov pri
porovná vaní so ž enami (pp  <<  00,,000011))..

Pri porovná vaní priemerných hodnôt jednotlivých imunologických parametrov
v skupiná ch podvá ha a nadvá ha sme zistili: u muž ov s podvá hou sa priemerné  hodnoty Prea,
ORM a Cpl neodlišovali od priemerných hodnôt všetkých muž ov. Mierne vyššiu hodnotu
v tejto skupine muž ov sme zaznamenali pri transferíne (3,38 vs. 3,09 g/L). V skupine muž ov s
nadvá hou sme zaznamenali vyššie priemerné  hodnoty Trf, ORM a Cpl v porovnaní s
priemernými hodnotami všetkých muž ov. U ž ien s nadvá hou boli priemerné  hodnoty
všetkých imunologických parametrov vyššie oproti priemerným hodnotá m celej skupiny ž ien.

Tab. 4. Sé rové  koncentrá cie imunologických parametrov u vysokoškolských študentov
Fyziol. hodnoty

(g/L)
Muž i (n = 171)

x ± SD
Ženy (n = 333)

x ± SD
Prealbumín (g/L) 0,2 – 0,4 0,33 ± 0,07*** 0,30±0,07
Transferín (g/L) 2,00 – 4,00   3,18±1,07  3,38±1,07*
Orosomukoid (g/L) 0,6 – 1,0 0,89±0,29*** 0,80±0,24
Ceruloplazmín (g/L) 0,28 – 0,55   0,35±0,10 0,35±0,10

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

Priemerná  hodnota vitamínu C bola u muž ov 44,68 ± 14,43 µmol/L a u ž ien 49,39 ±
14,86 µmol/L (tab. 2). K signifikantné mu zvýšeniu priemerných hodnôt koncentrá cií vitamínu
C došlo v skupine ž ien v porovnaní s muž mi (p < 0,001). Tab. 5 zná zorň uje percentuá lne
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zastúpenie muž ov a ž ien v troch skupiná ch vytvorených podľa hodnôt vitamínu C (< 34
µmol/L; 34 – 68 µmol/L (fyziologické  rozpätie); > 68 µmol/L vitamínu C). Vyššie
percentuá lne zastúpenie hodnôt vitamínu C vo fyziologickom rozpätí mali ž eny v porovnaní s
muž mi (72,67% vs. 67,25%).

Tab. 5. Percentuá lne zastúpenie muž ov a ž ien v skupiná ch vytvorených podľa hodnôt vitamínu C
Koncentrácie vitamínu C Muž i (n = 171) (%) Ženy (n = 333) (%)

< 34 µmol/L 25,73 16,22
34 – 68 µmol/L 67,84 72,67

> 68 µmol/L 6,43 11,11

V skupine muž ov s podvá hou sme zistili niž šiu hodnotu vitamínu C než  bola
priemerná  hodnota celej skupiny (40,14 vs. 44,68 µmol/L), čo môž e byť spôsobené  aj
nadmerným fajčením (4). V skupine ž ien s podvá hou sme zistili zvýšenie priemernej hodnoty
v porovnaní s priemernou hodnotou všetkých ž ien pri vitamíne C (51,9 vs. 48,86 µmol/L).
Predpokladá me, ž e tieto zmeny môž u byť spôsobené  stravovacími ná vykmi a ž ivotným
štýlom (jednostrannosť výž ivy, dié ty, nadmerná  saturá cia vitamínmi a pod.).

Z hľadiska kvality výž ivy má  BMI stá le vysokú výpovednú hodnotu. I keď vhodnejšie
hodnotenie je z percenta telesné ho tuku.

Nedostatočný, alebo zvýšený príjem ž ivín je spojovaný so zmenenou hladinou
markerov, preto sa pri hodnotení nutričné ho stavu posudzuje koncentrá cia niektorých
plazmatických bielkovín. Frakcie jednotlivých bielkovín sú syntetizované  rozdielnou
rýchlosťou a aj biologický polčas sa líši, a preto reagujú rôzne rýchlo na zmeny stavu výž ivy.

Pomerne pomaly reaguje albumín. Je to bielkovina, ktorá  je syntetizovaná
a vylučovaná  pečeň ou s polčasom, ktorý sa rovná  približ ne 18 – 21 dň om. Meranie
koncentrá cie albumínu preto nepodá va vž dy presnú informá ciu o nutričnom stave, ale môž e
byť napríklad ukazovateľom prebiehajúceho akútneho ochorenia.

Naproti tomu transferín a prealbumín reagujú rýchlejšie. Syntetizujú sa v pečeni.
Zmeny koncentrá cie transferínu v zá vislosti na stave výž ivy ná s informujú o trvaní poruchy
výž ivy v stredne dlhom intervale. Transferín je proteín, ktorý má  veľkú schopnosť viazať
atómy Fe(III), ktoré  sa uvoľň ujú z feritínu alebo z iných zdrojov, a tým pôsobí antioxidačne,
pretož e inhibuje tvorbu •OH radiká lu a peroxidá ciu lipidov.

Prealbumín je citlivým ukazovateľom stavu výž ivy, ktorý klesá  už  po štvordennom
hladovaní. Jeho koncentrá cia je zvýšená  pri rená lnej insuficiencii s potrebou dialýzy a zníž ená
pri hypertyreóze.

Ceruloplazmín patrí k pozitívnym proteínom akútnej fá zy zá palu a v organizme má
nezastupiteľnú úlohu v transporte medi. Je dôlež itý v homeostá ze ž eleza, koagulá cii a pôsobí
ako scavenger superoxidových radiká lov (3).

V organizme sa vitamín C potrebuje ako kofaktor niektorých enzýmov. Jeho
najvýznamnejšou funkciou je schopnosť pôsobiť ako redukčné  činidlo, t.j. schopnosť
redukovať Fe(III) na Fe(II). Podieľa sa aj na prenose atómu Cu(II) z ceruloplazmínu do
buniek. Zniž uje oxidá ciu LDL-CH a krvných tukov, zvyšuje hladinu HDL-CH. Týmito
procesmi zabraň uje vytvá raniu aterosklerotických plá tov v cievach. Tiež  spolu s
bioflavonoidmi podporuje tvorbu cievneho kolagé nu a udrž ujú cievne steny pruž né .

Zá ver
Pri monitorovaní stavu výž ivy vychá dzame často len z hodnôt telesnej hmotnosti a jej

dynamiky. Je dôlež ité  sledovať nielen biochemické  parametre v krvi, moči, hematologické  a
imunologické  parametre, zá kladný energetický výdaj, mikronutrienty a vitamíny, ale tieto
korelovať aj s antropometrickými hodnotami (6).
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V našej prá ci sme sledovali niektoré  imunologické , biochemické  a antropometrické
parametre u posluchá čov medicíny (troch ročníkov) s cieľom zistiť intersexuá lne rozdiely
v hodnotení stavu výž ivy a upozorniť na zmenu ž ivotné ho štýlu so zá merom zníž iť riziko
obezity ako najrozšírenejšieho metabolické ho ochorenia.

Dosiahnuté  výsledky poukazujú na to, ž e skupina muž ov v porovnaní so skupinou ž ien
vykazuje nepriaznivejšie hodnoty niektorých sledovaných parametrov (muž i – vyššie percento
z nich malo nadvá hu, vykazovali niž šiu saturá ciu vitamínom C).
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STRAVOVANIE Š TUDENTOV V Š TUDENTSKEJ JEDÁ LNI –  I. ČASŤ

M. Szá razová 1, T. Janušová 1, E. Kavcová 2

1Oddelenie hygieny Ú VZ JLF UK, Martin
prednostka ú stavu: doc. MUDr. H. Hudečková , MPH, PhD.

2Klinika TBC a RCH JLF UK a MFN, Martin
prednostka kliniky: prof. MUDr. E. Rozborilová , CSc.

Ú vod
V rámci hodnotenia vý ž ivového stavu a stravovacích zvyklostí študentov vysoký ch

škôl práce kolegov z leká rskych fakú lt v Bratislave a v Košiciach (2-7, 9-12) zaznamenali za
posledný ch 10 rokov rôznu ú roveň vý ž ivy vysokoškolákov, ktorá  nie je v sú lade
s odporú čaniami zdravej vý ž ivy. Menej informácii sa dozvedáme o spôsobe ich stravovania
a stravovacom rež ime.

Spoločné stravovanie študentov v študentský ch jedá lňach v minulosti, ale
i v prítomnosti, by malo študentom zabezpečovať  plnohodnotnú  stravu (obed a/alebo večeru)
v sú lade so stravovacími normami, čo do obsahu základný ch a doplňujú cich ž ivín i pestrosti
jedá l pre danú  vekovú  skupinu študentov.

Preto cieľom nášho príspevku bola opäť  sonda do stravovacích zvyklostí ďalšej
skupiny vysokoškolákov, študentov verejného zdravotníctva a fyzioterapie na JLF UK
v Martine a porovnanie skupín študentov z hľadiska ich stravovacieho rež imu a formy
(spôsobu) stravovania.

Sú bor a metódy
Vyšetrované sú bory tvorili poslucháčky 3. ročníka verejného zdravotníctva (VZ) (n =

20) a poslucháčky 2. ročníka fyzioterapie (FT) v počte n = 21; študentky neleká rskych
študijný ch smerov na JLF UK v Martine. Išlo o homogénne sú bory študentiek s dostatočnými
vedomosť ami o zdravej vý ž ive, ktoré získali počas doterajšieho štú dia.

Na zisť ovanie obvyklý ch stravovacích zvyklostí študentiek sme použ ili metódu
dotazníka. S využ itím metódy 3-dňového recallu (1, 8) opakovane v jarný ch a jesenný ch
mesiacoch a za pomoci modifikovanej potravinovej pyramídy zdravej vý ž ivy pre ich vekovú
skupinu, sme zhodnotili zo sú pisiek a záznamníkov stravy priemerný  vý skyt základný ch
potravinový ch skupín v ich dennom príjme. Biochemické ukazovatele zdravotného stavu
študentiek –  hladinu triacylglycerolov, cholesterolu, glukózy, HD lipoproteínov v kapilá rnej
krvi prístrojom Reflotron nám analyzovali v Poradni zdravia RÚ VZ v Martine.

Vý sledky a diskusia
V tab. 1 sme zaznamenali priemerný  denný  vý skyt základný ch potravín v strave

študentiek VZ a študentiek FT v r. 2006. Porovnali sme sú bory študentiek a vyjadrili percento
študentiek, ktoré skonzumovali minimá lny denný  počet odporú čaný ch porcií šiestich
základný ch potravinový ch skupín (obilniny, mlieko a mliečne vý robky, ovocie, zeleninu,
mäso a vajcia, tuky a sladké), prípadne inú  frekvenciu počtu porcií..

Z hodnotení v tab. 1 vyplynulo, ž e obilniny a vý robky z nich (včítane zemiakov)
konzumovali viac ako minimá lnych 5 porcií denne najmä študentky FT (42,9 %) a iba 10 %
poslucháčok VZ. Študentky VZ skupinu obilnín a vý robkov z nich obvykle konzumujú  4x
denne (45%) a 3x denne (30%).

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Skupinu mlieko a mliečne vý robky –  minimá lne 2 porcie denne konzumovala 1/3
hodnotený ch študentiek: 33,3% FT a 30% VZ. Najčastejšie konzumovali iba 1 porciu mlieka,
syrov alebo iný ch mliečnych vý robkov (52,4% FT a 55% VZ).

Skupinu ovocia, minimá lne 2 porcie denne –  napĺňalo 28,6% študentiek FT a 50%
VZ; častejšie 1 porciu/deň malo 42,9% študentiek FT a 40% VZ. Obdobne zelenina sa
vyskytovala v jedá lničku študentiek iba 1-krá t denne (38,1% FT a 55% VZ).

Tab. 1. Vý skyt základný ch potravín v strave študentiek FT a VZ (r. 2006)

Potravinová skupina Poč et porcií/deň

% študentiek
FT

(n = 21)

% študentiek VZ
(n = 20)

OBILNINY
(chlieb - krajec, rož ok –  60g; cestoviny, ryž a,

zemiaky, strukoviny –  125g)
minimá lne 4 porcie

viac ako 5x
4x
3x
2x

42,9
-

47,6
9,5

10
45
30
15

MLIEKO (250ml),
SYRY (50g) A MLIEČNE VÝROBKY (150g)

minimá lne 3 porcie

viac ako 4x
3x
2x
1x
0x

4,8
-

33,3
52,4
9,5

5
10
30
55
-

OVOCIE (100g, 250ml dž ú s)
minimá lne 2 porcie

3x
2x
1x
0x

19,0
28,6
42,9
4,8

5
50
40
5

ZELENINA (100g)
minimá lne 3 porcie

3x
2x
1x
0x

9,5
9,5

38,1
42,9

5
40
55
-

MÄSO (50g) A VAJCE (50g)
minimá lne 2 porcie

3x
2x
1x
0x

14,3
33,3
52,4

-

-
50
45
5

TUKY (priame: maslo, Rama, Veto) (20g)
minimá lne 1 porcia

2x
1x
0x

19,0
66,7
14,3

10
90
-

SLADKOSTI (50g)
minimá lne 1 porcia

4x
3x
2x
1x

9,5
14,3
33,3
42,9

-
-

10
90

Tab. 2. Spôsob stravovania študentiek fyzioterapie a verejného zdravotníctva (r. 2006)
Jedlo Frekvencia jedál / spôsob

stravovania % študentiek FT % študentiek VZ

počet hlavný ch jedá l / deň 4 –  5x
3 –  2x

33,3
66,7

35
65

OBED

INDIVIDUÁ LNE (strava donesená
z domu + bufet)

KOMBINOVANE (strava z domu
+ ŠJ)

iba v ŠJ

čas obeda

52,4

47,6

0

po 14 hod. popoludní

90

10

0

popoludní - večer
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Minimá lne 2 porcie mäsa (po 50g) denne a/alebo vajce malo vo svojej priemernej
strave zastú pený ch 33,3% FT a 50% VZ. Vý skyt priamych tukov (maslo, Rama, Veto, a i.) –
minimá lne 1 porciu (20g) denne sme zaznamenali u 60,7% študentiek FT a 90% VZ, čo bolo
potešiteľné zistenie.

Zhodnotenie celkového počtu hlavný ch jedá l počas dňa a tiež  spôsob stravovania
študentiek sme vyjadrili v tab. 2 a na obr. 1.
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0 0
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Spô sob stravovania
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% študentiek FT 52,4 0 47,6

% študentiek VZ 90 0 10
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v Š J kombinovane

(domáca + Š J)

Obr. 1. Spôsob stravovania študentiek fyzioterapie a verejného zdravotníctva (r. 2006)

Na obr. 1 sme graficky znázornili tri najfrekventovanejšie spôsoby (formy)
stravovania hodnotený ch študentiek. Študentky VZ (90%) uprednostňovali vo svojom
stravovaní individuá lny spôsob stravovania, ktorý  pozostával z konzumácie „donesenej“
domácej stravy (jedá l) doplnenej o suchú  stravu –  potraviny zakú pené v bufete. Kombinovaný
spôsob stravovania: „donesená“ domáca strava (varené jedlá ) + jedlo (obed) zo študentskej
jedá lne (obed ŠJ) praktizovalo 47,6% FT a iba 10% VZ. Pravidelný  obed v študentskej jedá lni
(5x do tý ž dňa) neuviedla ž iadna z hodnotený ch študentiek FT a VZ. Obed v ŠJ konzumovali
študentky iba sporadicky, čo je z hľ adiska zdravej vý ž ivy a pravidelnosti stravovania
nezdravý  trend.

Pri hľadaní príčin tohto stavu a z výpovedí študentiek sme odhalili najmä nedostatky
v rozvrhu. Rozvrh nebol časovo členený  podľa hygienický ch zásad pedagogického procesu,
výučba bola zakomponovaná  aj v čase obeda medzi 11 –  14 hod. Chyba bola jednak na strane
zostavovateľov rozvrhu i na strane študentov, ktorí v snahe skrá tiť  výučbu v priebehu tý ž dňa
nahustili výučbu (prelož ili si výučbu) do 4 pracovný ch dní. Predĺž ili si víkend, aby mohli
cestovať  domov a popritom si doplniť  zásoby jedá l z domu.

Druhou závaž nou príčinou neuspokojivého stavu v stravovaní bola skutočnosť , ž e
v študentskom domove (na interná te), kde boli študentky ubytované, sa nenachádzala
študentská  jedá leň a dostupnosť  najbliž šej ŠJ nebola časovo reá lna.
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Ďalšou, často diskutovanou príčinou bola vysoká  cena stravného lístka (obeda), i keď
z nášho pohľadu nebola až  tak vysoká . Predpokladáme, ž e ide skôr o pohodlnosť  študentov,
ale v opodstatnený ch prípadoch aj o zlú  ekonomickú  situáciu v rodinách niektorý ch
vysokoškolákov.

Posledným dôvodom neuspokojivého stavu v spôsobe stravovania bola tiež  doterajšia
neochota kompetentný ch riešiť  situáciu, napríklad zabezpečením dovozu obedov na interná t,
kde sú  študentky ubytované.

Tab. 3. Biochemické parametre krvi: študentky FT a VZ (r. 2006)
TAG celkový CHOL GLU HDL-CHOLŠtudentky x ± SD (mmol/l)

2. roč. FT 1,21 ± 0,39 3,76 ± 0,54 4,90 ± 0,41 1,74 ± 0,45
3. roč. VZ 1,23 ± 0,38 3,75 ± 0,54 5,02 ± 0,30 1,97 ± 0,38

V tab. 3 sme uviedli niektoré biochemické ukazovatele zdravotného stavu študentiek
FT a VZ, ktoré boli analyzované v kapilá rnej krvi Reflotronom (v spolupráci s Poradňou
zdravia RÚ VZ). I napriek našim zisteniam nepriaznivého spôsobu stravovania študentiek FT
a VZ hodnoty triacylglycerolov, celkového cholesterolu, glukózy aj HDL-CHOL v krvi
nevykazovali doposiaľ  prekročenie limitný ch ukazovateľov mož ného kardiovaskulá rneho
rizika, čo mož no pripísať  na vrub ich mladému veku –  študentky boli 20 ± 1 ročné.

Záver
Na základe našich prvý ch hodnotení spôsobu (formy) stravovania našich študentov

konštatujeme nezdravé trendy v ich stravovaní. Študenti –  vysokoškoláci majú  tendenciu
stravovať  sa „nezdravo“; nachádzajú  množ stvo dôvodov, aby sa nemuseli stravovať
v študentskej jedá lni (vysoká  cena stravného lístka, presú vanie výučby do obedňajších hodín,
skracovanie vyučovacieho tý ž dňa, pohodlnosť , a i.). Preferujú  individuá lny a kombinovaný
spôsob stravovania: donášajú  si zásoby varený ch jedá l z domu na niekoľko dní dopredu
a dopĺňajú  stravu suchou stravou z bufetu, čo môž e v budú cnosti predstavovať  riziko
alimentá rnych nákaz a intoxikácii. Obed v študentskej jedá lni konzumujú  iba sporadicky,
obedujú  neskoro popoludní alebo obed spá jajú  s večerou.

Z objektívnych dôvodov za nezdravé trendy v ich spôsobe stravovania môž u aj
kompetentní, ktorí zostavujú  rozvrh vyučovania a tí, ktorí nevedia zabezpečiť  základné
stravovanie (obed) na všetký ch interná toch. Naše aktivity sa uberajú  smerom doriešenia tohto
problému najmä nutričnou intervenciou medzi študentmi ako ú činného nástroja ozdravenia
vý ž ivového stavu vysokoškolákov.
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Ú vod
Vý živa je jednou ze složek prostředí, které vý znamnou měrou ovlivňují zdravý  růst a

vý voj mladého organismu. V současné době rovněž přibý vá  důkazů o vý znamu ovlivnění
vý živy od nejú tlejš ího věku z hlediska prevence onemocnění ve věku pozdějš ím. Energetická
a nutritivní potřeba je zvý šena v obdobích růstového zrychlení (v nejú tlejš ím a předškolním
věku a v období dospívá ní) a při zvý šené fyzické aktivitě. Rychlost růstu v různý ch obdobích
vý voje a míra fyzické aktivity proto ovlivňují vý kyvy v chuti k jídlu a množství přijaté
potravy. Pro orientační hodnocení vý živového stavu u dětí jsou spolehlivý m ná strojem
percentilové grafy.

 Zá kladní požadavky na dětskou vý živu jsou deklarová ny doporučený mi nutričními
dá vkami, které udá vají požadovanou hodnotu energie, makronutrientů a mikronutrientů pro
obě pohlaví a věk. Tyto hodnoty jsou kalkulová ny pro individua průměrného vzrůstu,
průměrného bazá lního metabolismu s průměrnou tělesnou aktivitou.

Z hlediska znalosti vysoký ch individuá lních specifik organismu je zřejmé, že pro
vlastní hodnocení vý živy jednotlivce mají tabulková  doporučení jen orientační vý znam.
Podstatně vý znamnějš í je posuzová ní vý živy ve vztahu k somatickému a psychickému vý voji
dítěte, k jeho aktuá lnímu zdravotnímu stavu, genetický m predispozicím i způsobu života (3).

Současný  stav
Na současné vý živě dětí můžeme v průměru hodnotit pozitivně přiměřený  energetický

příjem, zajiš těný  přívod bílkovin, příznivý  trend ve spotřebě tuků (celkový  pokles daný
snížením příjmu tuků saturovaný ch). Hlavními nedostatky jsou podlimitní příjem vá pníku,
hraniční příjem některý ch dalš ích minerá lů a vitamínů a rostoucí příjem tzv. prá zdný ch kalorií
formou „rychlý ch občerstvení“, kdy se do popředí dostá vají potraviny s vyš š í energetickou
hodnotou, které jsou příčinou pozitivní energetické bilance a ná sledně obezity (3).

Hlavním zdrojem „prá zdný ch kalorií“ jsou předevš ím různé „soft drinky“: limoná dy,
kolové ná poje, ochucené minerá lní vody, energetické ná poje, nektary, apod. Důvodem je
cukr, který  obsahují. Negativní vliv mají ale i umělá  sladidla, z nichž některá  zvyšují chuť
k jídlu, nebo oxid uhličitý , který  spolu s organický mi kyselinami (ochucovadla) poškozuje
zubní sklovinu (1).

Vý kyvy nebo excesy ve vý živě, restriktní vý živové režimy, vegetariá nství,
makrobiotická  strava, kouření a konzumace alkoholu, působení stresu, vý kyvy v režimu
aktivity a odpočinku, zvý šená  konzumace léků a konzumace rafinovaný ch potravin, jsou
charakteristické pro moderní způsob života a vedou často ke karenčním stavům (nejčastěji
nedostatek vitaminu C, vá pníku a železa), které se projevují u dětí zvý šenou ú navností,
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nemocností a neuspokojivý m vý konem ve škole (3). Nedostatky ve vý živě se tedy mohou
projevit bezprostředně (malnutrice, anémie, zvý šená  kazivost zubů, obezita, poruchy růstu),
ale mohou mít také vztah k rozvoji onemocnění v dospělém věku (ateroskleróza, hypertenze,
obezita, diabetes mellitus, ná dorová  onemocnění, osteoporóza, apod.) (5).

Důvody problematického stravová ní dospívajících
Období dospívá ní představuje ná ročnou etapu lidského vý voje. Je charakteristické

hledá ním vlastní identity. Dospívající se ptá : „Kdo jsem, proč existuji, jak mě vidí druzí?“
Období puberty je charakteristické objevením se sekundá rních pohlavních znaků, menarche,
akcelerací tělesného růstu, citovou nevyrovnaností, zvý šenou ú navností, sebepozorová ním,
počínající specializací zá jmů, vznikem vlastních ideá lů a životních cílů.

Období adolescence ná sleduje po období puberty asi do 20ti let. Probíhá  dokončová ní
tělesného růstu. Nastá vá  vrchol rozvoje mentá lních schopností. Touha po nezá vislosti, i když
sociá lně je dospívající ješ tě zá vislý  vzhledem k přípravě na povolá ní. Emoční vý kyvy jsou
ješ tě časté. Mezi důvody problematického chová ní adolescentů patří mnohé faktory jako
odmítá ní uzná vaný ch hodnot, nespokojenost se svý m vzhledem, snaha se vyrovnat svý m
vrstevníkům (6).

Moderní „styl doby“ příliš  zdůrazňující ženskou krá su, kde ideá lem je š tíhlost chá paná
jako synonymum ženské krá sy, je jedním z rizikový ch faktorů rozvoje poruch příjmu potravy.
Období puberty a adolescence představují v oblasti stravová ní rizikovou skupinu (2).

Faktory ovlivňující způsob vý živy
Způsob vý živy ovlivňují faktory psychosociá lní, socioekonomické, osobnostní,

stravová ní v rodině i mimo domov, působení spolužá ků, velký  vý znam má  vliv reklamy.
Příjem potravy je součá stí procesu socializace, kdy se formují určité vzorce chová ní a

pocitů uvnitř rodiny nebo jiné skupiny.

Vlivy prostředí rovněž ovlivňující pojetí a styl vý živy dětí jsou:
a) rodina (její struktura, socioekonomické postavené, zaměstná ní rodičů);
b) škola (působení vrstevníků a učitelů, zdravotní vý chova, školní stravová ní, pitný

režim, snídaně a školní vý kon);
c) společnost (nabídka a dostupnost zdravý ch potravin, vliv módních trendů a reklamy

– propagace potravin bohatý ch na tuky, cukry, sůl, apod.).
Vý živové chová ní dětí rozhodujícím způsobem ovlivňují stravovací ná vyky v rodině.

Pro vytvá ření postojů k potraviná m nebo jejich chuťový m vlastnostem v dětství a
ná sledně pak v dospívá ní platí:

1. strach z nezná mé chuti můžeme oslabit jedině opakovaný m nenucený m kontaktem
s potravinou. K tomu, aby dítě přijalo potravinu za svou, potřebuje až 11 takový chto kontaktů.
Dítě si nejsná ze ovlivní ty potraviny, které si podvědomě spojuje se s příjemný mi pocity, s
pocitem uzdravení nebo bezpečí, s pocitem příjemný ch či milý ch situací.

2. Nejsná ze si dítě přivyká  na sladkou chuť. Již kojenec přijímá  sladkou chuť (v
přírodě rychlý  a bezpečný  zdroj energie) jako velmi příjemnou a žá doucí. Ostatním chutím se
dítě učí přivykat složitěji, a to na podkladě opakované pozitivní zkušenosti.

3. Potraviny, jejichž konzumace je spojová na s nevolností, s nemocí či zvracením,
zařazují děti rychle mezi jídla, ke který m mají averzi. Č asto jsou pak takovéto potraviny
odmítá ny po celý  život.

4. při vytvá ření postojů k potraviná m nebo jejich chuťový m vlastnostem je vý znamný
i efekt sociá lní ná podoby. Děti mají tendence přebírat preference svý ch rodičů (zejména děti,
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které žijí v harmonické rodině). Vý živové chová ní vrstevníků je pro děti rozhodující a
napodobují je až v pubertě.

5. Rodinné večeře, sobotní, nedělní a svá teční obědy by se měly stá t příležitostí ke
konverzaci se členy rodiny, chvílí odpočinku, pohody, příjemný ch zá žitků, společného
plá nová ní a stá lého pozná vá ní se členů rodiny. Měly by bý t rituá lem, na který  se celý  život
nezapomíná . Akt jídla by neměl bý t jen prostý m požitím pro život nezbytný ch lá tek, ale je to
společenská  udá lost.

6. Rodiče necítí větš inou potřebu zdůrazňovat příznivý  zdravotní ú činek u potravin,
jejichž konzumaci se dítě předem nebrá ní (jahody, baná ny apod.), ale zdůrazňují ji u
„pochoutek“ typu rybího tuku.

7. V prostředí tržního hospodá řství ovlivňuje děti a dospívající velmi silně reklama.
Ú točí zejména na podprahové vnímá ní a vytvá ří v dětech a dospívajících pocit, že pořizová ní
nový ch věcí je vý razem společenského postavení, identifikace s určitou sociá lní skupinou (3).

Zá věr
Vý živa je faktorem vnějš ího prostředí, který  se uplatňuje při vzniku, ale i prevenci

onemocnění. Změna životních podmínek, změna životního stylu charakterizovaná
nedostatkem tělesné prá ce, pohybu, méně fyzicky ná ročné prá ce v domá cnosti, častý mi
psychický mi stresy a kouřením cigaret je doprová zena nadbytkem velmi snadno dostupný ch a
kaloricky bohatý ch potravin. Tyto faktory negativně ovlivňují zdravotní stav jednotlivce i celé
populace žijící v současné střední a zá padní Evropě a Severní Americe.

Nevhodná  vý živa se podílela na nepříznivém vý voji zdravotního stavu obyvatelstva
Č R v minulý ch desetiletích: kromě nemocí srdce a zhoubný ch ná dorů, zvyšuje riziko vzniku
cukrovky, osteoporózy a zubního kazu. V tomto ohledu představují dospívající rizikovou
skupinu (4). Příjem potravy je součá stí procesu socializace, kdy se formují určité vzorce
chová ní a pocitů uvnitř rodiny nebo jiné skupiny. Vý živové chová ní dětí rozhodujícím
způsobem ovlivňují stravovací ná vyky v rodině. V současné době rovněž přibý vá  důkazů o
vý znamu ovlivnění vý živy od nejú tlejš ího věku z hlediska prevence onemocnění ve věku
pozdějš ím.

Vý živové chová ní dětí, stejně jako u dospělý ch, je podmíněno složitý mi mechanismy.
Jejich pochopení přispívá  nejen k porozumění zvlá š tnostem chuťový ch preferencí
jednotlivý ch dětí a dospělý ch, ale také k možnosti je nená silně měnit či ovlivnit (3).
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Ú vod
Z hľ adiska racionálnej výživy je veľmi dôležité sledovať  výživový stav a stravovací

režim všetkých skupín populácie (1, 2).
Vzhľ adom na to, že Združená stredná škola je svojimi študijnými a učebnými odbormi

zameraná na gastronómiu, hotelierstvo a manažment, zisť ovali sme niektoré výživové
a stravovacie zvyklosti žiakov v 1. ročníkoch. Ich poznaním vieme účinnejšie pôsobiť
prostredníctvom teoretických vedomostí a praktických zručností v odborných predmetoch na
získanie podstatných vedomostí o výžive.

Osobitnú pozornosť  chceme venovať  žiakom v študijnom odbore hotelová akadémia.
Hotelieri môžu teoretické vedomosti ihneď  realizovať  v praxi a aplikovať  nielen u seba, ale
predovšetkým u svojich zákazníkov. Tieto vedomostí zároveň predurčujú vypestovanie si
správnych stravovacích návykov, pôsobenie na zdravotné uvedomenie širokého okruhu ľ udí,
zníženie výskytu ochorení, ktoré s výživou priamo súvisia.

Materiál, metodika
Pri zisť ovaní výživových a stravovacích zvyklostí žiakov na škole v rámci pilotnej

štúdie sme sa zamerali na vekovú skupinu 15 – 16 ročných žiakov v odboroch: hotelová
akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, obchod a podnikanie, čašník –
servírka, kuchár, čašník a cukrár.

Skúmaná vzorka mala 148 žiakov, 80 dievčat, 68 chlapcov. Zo 148 žiakov je 73
z Bardejova (mestských žiakov) a 75 z okolia (vidieckych žiakov). 40 žiakov pochádza
z viacpočetných rodín, ktoré majú troch a viac súrodencov. Nevyhodnotila som intersexuálne
rozdiely vzhľ adom na to, že z našich dlhoročných skúseností sa ukázalo, že skúmané
výsledky chlapcov a dievčat sú podobné.

Ako výskumnú metó du sme použili dotazník, ktorý mal 26 položiek, z toho 4 položky
boli zamerané na životosprávu. Žiaci ho vyplnili v priebehu mesiacov októ ber, november
2005. Vyplnené dotazníky sme štatisticky spracovali a vyhodnotili aktuálny stav.

Výsledky použijeme pre návrh výučby:
- pri edukácii ku správnej výžive,
- pri včleňovaní nových poznatkov do praxe,
- pri vzostupe zdravotného uvedomenia o vlastné zdravie.

Výsledky a diskusia
Správne návyky príjmu potravy osvojené v období detstva a dospievania sú základom

pre správnu výživu v dospelosti (3).
V období neukončeného telesného rastu a psychického vývinu je dôležitý pravidelný

príjem potravy s frekvenciou 5 denných jedál – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007



209

Rozdelenie príjmu energie má byť  p;odľ a očakávanej fyzickej aktivity takéto: raňajky +
desiata 35 %, obed 35 %, olovrant + večera 30 %.

Takmer polovica žiakov uvádza, že denne konzumuje všetky základné jedlá (41,89
%). Negatívnym javom je, že niekedy, resp. vôbec nie uvádza až 86 žiakov (58,11 %).
Najväčšiu pravidelnosť  príjmu stravy uviedli žiaci počas obeda 130 (87,84%), a naopak,
najmenšiu pravidelnosť  príjmu raňajok 73 (49,2%). Zarmucujúce je, že 22 žiakov (14,86 %)
nikdy a 38 (25,68 %) len zriedkavo raňajkuje.

Zvláštnosť ou je, že prevažná väčšina žiakov so zameraním na gastronómiu sa stravuje
doma 137 (92,57 %). Len 8 žiakov v školskej jedálni (5,41 %), resp. 3 (2,03 %) inde (obr. 1).
Tieto údaje výrazne ovplyvňujú predovšetkým dochádzajúci žiaci a žiaci z viacpočetných
rodín, keďže stravovanie súvisí od sociálno-ekonomických podmienok.

Obr.1. Kde sa najčastejšie stravujete?

V tomto vekovom období sa tiež objavujú extrémy v príjme potravy. U dievčat je to
predovšetkým túžba po štíhlosti (modelky), odrazom čoho je často zníženie energetického
príjmu a mnohokrát aj zníženie príjmu proteínov. A naopak, u mnohých chlapcov zasa ide
o zvýšené cvičenie kvôli nárastu svalovej hmoty (kulturistika), zvyčajne s nadmerným
príjmom proteínov. Nepravidelný režim frekvencie príjmu potravy v priebehu dňa,
neadekvátne spôsoby chudnutia a nesprávne rozdelenie energetického príjmu v spojitosti
s fyzickou alebo duševnou aktivitou sú často základom neskoršieho vzniku obezity alebo
iných zdravotných ť ažkostí (4).

V tejto súvislosti sme sa opýtali žiakov, či dodržiavali už v minulosti alebo súčasnosti
diétu. Prevažná väčšina žiakov (78,38 %) doteraz nepraktizovalo žiadnu diétu. V 15
prípadoch (10,14 %) držali diétu na odporúčanie lekára a rovnako v 15 prípadoch v našom
súbore držali žiaci redukčnú diétu. Iba 9 žiakov uviedlo, že mali odporúčanú diétu na pribratie
(1,35 %) (obr. 2).
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Obr. 2. Dodržiavali ste v minulosti alebo v súčasnosti diétu?

Obr. 3. Aký tuk si obvykle natierate na chlieb?

Pre túto vekovú kategó riu sa tuky konzumujú v množstve maximálne do 30 %
celodennej energetickej potreby, pričom ide najmä o rastlinné oleje a stužené pokrmové tuky,
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olivový olej, nenasýtený tuk morských rýb a maslo (obmedzuje sa pri zistení zvýšených
hodnôt cholesterolu na genetickom základe); zvyšný živočíšny tuk sa má prijímať  len
v minimálnom množstve. Zistili sme, že 133 žiakov (89,86 %) používa doma na varenie
a vyprážanie olej, ostatné druhy tukov používajú iba v nepatrnom množstve. Rastlinný tuk
rama a perla je tuk, ktorý si obvykle žiaci natierajú na chlieb (61,49 %), pričom maslo
konzumuje 47 žiakov (31,76 %) (obr. 3).

Bielkoviny sa majú prijímať  predovšetkým vo forme bieleho mäsa, hydiny a rýb,
chudého červeného bravčového a hovädzieho mäsa, zveriny, menej tučného mlieka
a mliečnych výrobkov, najmä tvarohu. Energetickými zdrojmi sú komplexné sacharidy, ako
sú celozrnné obilniny, zemiaky a ryža. Prevažná väčšina žiakov (90,54 %) uvádza, že
konzumuje kyslomliečne výrobky. 2/3 žiakov (64,19 %) konzumuje tieto výrobky 2- až 3-krát
týždenne. Iba 21 žiakov (14,19 %) konzumuje tieto výrobky denne (obr. 4).

Obr. 4. Ak konzumujete kyslo-mliečne výrobky, ako často?

Z celkového počtu 148 žiakov uvádza 51,35 %, že konzumuje prevažne kuracie, 1/3
bravčové mäso (29,73 %), ostatní ryby (12,16 %), resp. hovädzie mäso (6,76 %) (obr. 5).
Takmer polovica všetkých žiakov – 43,92 % konzumuje 2 – 3 krát týždenne mäsové výrobky
– údeniny, ako sú párky, salámy. Pozoruhodné je, že takmer 1/3, t.j. 31,08 % konzumuje tieto
výrobky s dennou frekvenciou.

Z pekárskych výrobkov prevažuje vo výžive žiakov biely chlieb, žemle, rožky (45,95
%), u 41,22 % žiakov tmavé pekárenské výrobky; medzi žiakmi v týchto 2 komoditách nie je
výrazný rozdiel (obr. 6).

Polovica všetkých žiakov – 82 (55,41 %) konzumuje denne cukrovinky a sladkosti
a 1/3 (31,08 %) 2- až 3-krát denne. Takmer polovica žiakov – 62 (41,89 %) si dáva do čaju,
resp. kávy 2 kocky cukru, prípadne 2 čajové lyžičky cukru. 13 žiakov si vôbec nesladí nápoje
(8,78 %), ale 36 žiakov (24,32 %) si zvyčajne dáva 3 až viac kociek, resp. čajových lyžičiek
cukru do nápoja.
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Obr. 5. Aký druh mäsa prevažuje vo vašom jedálnom lístku?

Obr. 6. Aký druh pekárskych výrobkov prevažuje vo vašej výžive?

Používanie soli v prípade, keď  jedlo nie je dosť  slané uvádza 116 žiakov (78,38 %), 10
žiakov vôbec nesolí (6,76 %), ale až 22 žiakov (14,86 %) prisáľ a jedlo bez ohľ adu na chuť
jedla.
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Varená a surová koreňová a listová zelenina, ako aj ovocie treba jesť  denne
v niekoľ kých porciách. Denne konzumuje ovocie 84 žiakov (56,76 %), surovú zeleninu
konzumuje denne len 37 žiakov (25,00 %).

59 žiakov (39,87 %) vypije v priemere denne do 1 l vody, resp. iného nápoja. Takmer 2/3
žiakov (60,14 %) skonzumuje viac ako 1 l vody denne (obr. 7). 64 žiakov (43,24 %) preferuje
sladené nápoje, iba 31 žiakov pije na uhasenie smädu čistú vodu (20,95 %). Minerálky používa
na uhasenie smädu 25 žiakov (16,89 %) a čaj 14 žiakov (9,46 %).

Obr. 7. Koľ ko dl vody (iného nápoja) vypijete v priemere denne?

S výživou úzko koreluje výživový stav hodnotený indexom BMI (kg/m2). Najvyššie
percento žiakov má normálnu hodnotu, negatívnym javom je, že chorobne chudých je až 14
žiakov, čo už súvisí s otázkou prevencie nedostatočnej výživy. Je potešiteľ né, že nadhmotnosť
má len 1 žiak (obr. 8).

Súčasť ou životosprávy je primeraná telesná aktivita. Počas teoretického vyučovania
žiaci ZSŠ majú telesnú výchovu 2 hodiny týždenne. Č o sa týka telesnej aktivity, viac aktívni
sú chlapci. Pravidelne športuje až 45,71 %, závodne preteká 11,43 % a nepravidelne športuje
24,29% chlapcov. Až 26,58 % dievčat nevykonáva žiadnu športovú aktivitu a pravidelne
športuje len 6,33 % (obr. 9).

Zo skúseností vieme, že používanie alkoholu u našich žiakov je nepravidelné,
predovšetkým v čase diskoték, zábav a svadieb. Zároveň je treba konštatovať , že počas praxe
(priebežnej, prázdninovej či súvislej) študenti s alkoholom bežne prichádzajú do styku pri
obsluhe hostí. Č o sa týka konzumácie alkoholu, chlapci uprednostňujú pivo – 21,43 %
a destiláty –22,86 %. Dievčatá uprednostňujú víno –15,19 % a miešané nápoje –25,32 %.
Alkohol nepije 44,29 % chlapcov a 39,24 % dievčat.
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Obr. 8. Telový hmotnostný index

22. Akú  telesnú  aktivitu vykonávate vo voľnom čase?
Obr. 9. Akú telesnú aktivitu vykonávate vo voľ nom čase?

Z obr. 10 je zrejmé, že žiaci, ktorí konzumujú určitý druh alkoholického nápoja,
priemerne za mesiac vypijú: chlapci 28,6 dl piva a 5,2 dl destilátov, dievčatá 10,2 dl vína
a 6,7 dl miešaných nápojov.
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Obr. 10. Koľ ko dl uvedeného nápoja vypijete mesačne?

Z celého nášho súboru 42,86 % chlapcov a 20,25 % dievčat deklaruje, že sú fajčiari.
Posledná otázka v dotazníku bola, ako žiaci subjektívne hodnotia svoje zdravie. 84,29

% chlapcov a 77,22 % dievčat má pocit dobrého zdravia.

Záver
Strava študentov Združenej strednej školy Jána Andraščíka je energeticky bohatá, na

jedálnom lístku žiakov prevažuje mäso kuracie a bravčové, žiaci jedia málo rýb, konzumujú
málo masla, jedlá prisáľ ajú. Č aj alebo kávu sladia dvoma, tromi a viac kockami cukru, na
uhasenie smädu používajú sladené nápoje. V strave žiakov treba zvýšiť  konzumáciu mlieka
a kyslomliečnych výrobkov, stravu obohatiť  pravidelným príjmom ovocia a zeleniny. A čo je
dôležité, nevynechávať  niektoré z hlavných jedál dňa, nepoužívať  alkohol.

Združená stredná škola J. Andraščíka ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa musí
zaoberať  otázkou správneho stravovania žiakov, zaoberať  sa príčinami malého využívania
školskej jedálne a prevenciou nedostatočnej výživy.

Aj tieto výsledky zdôrazňujú opodstatnenie témy, naliehavosť  riešiť  úroveň vzdelania
žiakov v oblasti výživy, potrebu väčšej angažovanosti škôl pri výchove odborníkov, ktorí
majú možnosť  teoretické a praktické vedomosti priamo realizovať  v praxi.
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NÁ ZORY A VÝ ŽIVOVÉ  ZVYKLOSTI DETÍ MAJORITNEJ
A MINORITNEJ POPULÁ CIE1

G. Holé czyová, K. Rimárová, K. Bernasovská
Ústav hygieny, LF UPJŠ

prednostka: prof. MUDr. K. Bernasovská, CSc.

 Úvod
Spôsob stravovania je sú č asťou životné ho štýlu č loveka. Pri jeho zlepšovaní je

potrebné  brať do ú vahy nielen vedomosti o zdravej výžive, ale aj sociálne zázemie,
ekonomickú  situáciu jedinca a dostupnosť potravín. Otázkam výživy, nutrič ným názorom,
spôsobu stravovania detí ako i odhadu validity a spoľahlivosti získaných ú dajov je venovaná
znač ná pozornosť odborníkov vo svete aj u nás (1, 2, 8, 10, 11, 16). Málo prác sa zaoberá
touto problematikou z hľadiska rôznych etnických skupín (9).

Pri sledovaní výživových zvyklostí populač ných skupín sa používa dotazníková
metó da FFQ (food frequency questionnaire), metó da 24 hodinovej retrospektívnej stravovacej
anamné zy (24 recall), prípadne 3- alebo 7-dňové ho jedálneho lístka (2, 5, 7, 14, 17, 18). Pri
využívaní týchto metó d v detskej populácií sa skúma schopnosť detí a presnosť, s akou
dokážu odpovedať na otázky a spoľahlivosť odpovedí. Spoľahlivosť v ú dajoch u 11 – 12
roč ných detí pri teste a reteste od 6 – 15 dní je v intervale kappa 0,43 – 0,70, v percentách 37
– 87 %, Spearmanova korelácia 0,52 – 0,82 (19). použitie metó dy „dietary recall“ je
limitované  u detí (5 – 7 r.) od ich individuálnych schopností (20).

V rámci riešenia grantovej ú lohy VEGA „Etnické  rozdiely v zdravotných indikátoroch
detí východné ho Slovenska“ sa venovala pozornosť  zmapovaniu nutrič ných názorov detí
a ich výživové ho režimu.

Materiál a metodika
Sú bor 229 detí bol v období školské ho vyuč ovania roka 2002/2003, v mesiaci

november a máj sledovaný z hľadiska ich zdravotno-nutrič ných názorov, stravovacích
zvyklostí, spôsobu stravovania a výživových preferencií. Skupinu tvorili deti 3. – 6. roč níkov
ZŠ  na Luníku IX a Š kulté tyho ulici v Košiciach, 78 dievč at a 151 chlapcov. Údaje sa
získavali pomocou dotazníka, ktorý deti vyplňovali s pomocou pracovníč ok Ústavu hygieny
LF. Dotazník bol zložený z dvoch č astí. V prvej č asti zdravotno-nutrič ných názorov deti
odpovedali na 8 otázok, v druhej č asti stravovacieho režimu odpovedali na 4 otázky. Pri
štatistickom spracovaní bol použitý software EPI INFO. Š tatistická významnosť sa hodnotila
chí-kvadrát testom.

Výsledky
Skupinu tvorilo 89 (R) ró mskych detí (41 dievč at a 48 chlapcov) a 140 (NR)

neró mskych detí (37 dievč at a 103 chlapcov). V obidvoch č astiach dotazníka deti vyjadrovali
svoj názor a zvyky, týkajú ce sa 14 potravinových komodít. 17 % ró mskych detí nevedelo
odpovedať na otázky, ktoré  potraviny by mali konzumovať denne, 41 % obč as a 31 % vôbec.
                                                
1Vý skum podporený  grantom VEGA MŠ  SR č. 1/2316/05.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007



217

Pri porovnaní odpovedí ró mske deti vs. neró mske deti (odpoveď „obč as“) je rozdiel
štatisticky významný (p<0,05) v neprospech ró mskych detí. Neznalosť detí v potrebe
konzumácie rôznych druhov potravín - dennej, obč asnej a žiadnej vyjadrená odpoveďou
„neviem“ ukazuje tab. 1.

Tab. 1. Zdravotno-nutrič né  názory – ktoré  potraviny je potrebné  konzumovať denne, obč as a vôbec  (odpoveď:
neviem)

Potraviny, propagované  reklamou, ktoré  deti považujú  za zdravé  sú  uvedené  na obr. 1.
Situácia v spôsobe stravovania  sa detí je znázornená na obr. 2. Stravovacie zvyklosti
chlapcov a dievč at sú  znázornené  na obr. 3, 4 a v tab. 2.
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Obr. 1. Výrobky, ktoré  považujú  deti v reklame za zdravé

Tab. 2. Úplné  vylú č enie jednotlivých druhov potravín (% odpovedí)

Denne Občas VôbecSúbor
% Š tat. význ. % Š tat. význ. % Š tat. význ.

Ró mske deti 17 41 31
Neró mske deti 11 NS 21 p < 0,05 19 NS

Ró mske deti 17 41 31
Slovenský priemer 12 NS 41 NS 15 P < 0,01

Neró mske deti 11 21 19
Slovenský priemer 12 NS 41 p < 0,01 15 NS

Požívatina
Rómski
chlapci
(n = 48)

Nerómski
chlapci

(n = 103)

Š tat.
vý zn.

p

Rómske
dievčatá
(n = 41)

Nerómske
dievčatá
(n = 37)

Š tat.
vý zn.

p
Mlieko a mlieč ne nápoje 12,5 1,9 < 0,05 2,4 0,0 NS
Mlieč ne výrobky 4,2 1,0 NS 4,9 0,0 NS
Mäso 4,2 0,0 < 0,05 0,0 0,0 NS
Údenárske výrobky 10,4 1,0 < 0,01 0,0 0,0 NS
Ryby a rybie výrobky 31,3 11,6 < 0,05 31,7 5,4 < 0,05
Vajcia 8,3 6,8 NS 4,9 5,4 NS
Strukoviny 10,4 7,8 NS 0,0 5,4 NS
Zelenina 6,3 1,9 NS 4,9 0,0 NS
Ovocie 2,1 0,0 NS 0,0 0,0 NS
Sladkosti 8,3 2,9 NS 0,0 2,7 NS
Rýchle obč erstvenie 12,5 4,8 NS 7,3 2,7 NS
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Porovnanie konzumácie vybraných potravinových  komodít u ró mskej a neró mskej
populácie ukazujú  obr. 5 a 6.
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Porovnanie nutrič ných názorov a stravovacích zvyklostí v dennej konzumácii
vybraných potravinových komodít ró mskych a neró mskych detí je na obr. 7 a 8.
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Obr. 7. Porovnanie názorov a zvyklostí v dennej konzumácii vybraných potravinových komodít - ró mske deti
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Obr. 8. Porovnanie názorov a zvyklostí v dennej konzumácii vybraných potravinových komodít - neró mske deti

Diskusia
Deťom v obidvoch školách je venovaná z hľ adiska výchovy ku zdravé mu spôsobu

života a teda i k zdravej výžive zvýšená pozornosť vzhľadom k zapojeniu do programu
„Zdravá škola“ (ZŠ  Š kulté tyho ul.) č i č astým návštevám zdravotníckych a osvetových
pracovníkov (Luník IX). Napriek tomu z vyhodnotenia odpovedí, týkajú cich sa zdravotno-
nutrič ných názorov vyplýva, že nutrič no-vedomostná ú roveň ró mskych detí je nižšia ako
u neró mskych detí. Rozdiel je možné  porovnať v odpovediach ró mskych a neró mskych detí
na otázku dennej konzumácie mlieka, mlieč nych výrobkov a ovocia so štatistickou
významnosťou len u mlieka p<0,05 v neprospech ró mskych detí. Polovica všetkých detí
uviedla zeleninu ako potravinu každodennej konzumácie, u chleba a peč iva to bolo 78 % (R)
a 82 % (NR). Dennú  konzumáciu sladených nápojov považuje za správnu 46 % (R) a 40%
(NR) detí.

Za abstinenciu alkoholu sa vyjadrilo 79 % (R) a 77 % (NR), u fajč iarov je to 88 % (R)
a 91 % (NR) a u kávy 58 % (R) a 61 % (NR). Pri porovnaní zdravotno-nutrič ných názorov,
týkajú cich sa frekvencie konzumovania rôznych druhov potravín ró mskych a neró mskych detí
z Košíc so skupinou z vybraných lokalít Slovenska (18) je štatisticky významný rozdiel na
hladine významnosti p<0,01 (tab. 1).

88 % (R) a 76 % (NR) si myslí, že sa stravuje zdravo. Ako dôkaz deti uvádzajú  č asté
konzumovanie mlieka, ovocia, zeleniny, prípadne striedme stravovanie.

Nedostatkom v stravovaní ró mskych detí je fakt, že jedia menej ako neró mske deti. 19
% chlapcov a 2,4 % dievč at jedáva len 2x denne, u chlapcov je štatisticky významný rozdiel
v poč te 2 jedál na hladine významnosti p<0,001  a pri frekvencii 3x denne p<0,05. U dievč at
rozdiel v poč te konzumovaných jedál nie je štatisticky významný. U neró mskych detí
prevláda konzumácia jedál 4 – 5 krát denne.

Vo výžive detí sú  znač né  nedostatky, ako je nízka denná konzumácia mlieka,
nedostatoč ný príjem ovocia a zeleniny. K podobným záverom dospeli i autori štú dii z ČR (3,
4, 6). Zvýšená spotreba vajec, sladkostí a rýchleho obč erstvenia je najmä u ró mskych detí, ale
aj u ró mskej dospelej populácie (12, 13, 15). U č asti detí dochádza k ú plné mu vylú č eniu
niektorých druhov potravín ako je mlieko, mäso, ú deniny, ryby. Rozdiely medzi ró mskymi
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a neró mskymi chlapcami sú  štatisticky významné . U dievč at je štatisticky významný rozdiel
len v konzumácii rýb v neprospech ró mskych dievč at.

Pri porovnaní názorov a zvyklostí u ró mskych a neró mskych detí je vidieť, že tieto nie
sú  v zhode. Zdravotná výchova sa síce odráža na správnejších názoroch oproti minulosti, ale
neprejavuje sa vo zvýšenej miere v návykoch. Jeden zo spôsobov ako vyrovnať nedostatky
v ú rovni stravovania sa medzi deťmi je poskytovanie stravy v školskej jedálni. V extré mnych
prípadoch, kedy dochádza k porušeniu vyživovacej povinnosti zo strany povinných osôb, tú to
ú lohu preberá štát.

Záver
Výsledky štú die potvrdzujú  horšie stravovacie návyky ró mskych detí v porovnaní

s majoritnou populáciou. Z tejto skutoč nosti vyplýva, že je potrebné  venovať sa nielen
výchove ró mskych detí, ale aj výchove ich matiek, napr. formou organizovania rozlič ných
osvetových kurzov, ako to v minulosti prebiehalo v okrese Košice. Dôležité  je tiež zabezpeč iť
odpovedajú ci sociálny program, č o je problé mom viac politickým ako zdravotníckym.
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HODNOTENIE ZDRAVOTNEJ BEZCHYBNOSTI MATERIÁ LOV A PREDMETOV
URČ ENÝCH NA STYK S POTRAVINAMI

M. Syč ová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Poprad

riaditeľ : MUDr. J. Krak, MPH

Ú vod
      Vzhľ adom na súč asný  celosvetový  trend, ktorý  smeruje k zabezpeč eniu zdravotnej
a hygienickej bezchybnosti potravín a tý m k maximálnej ochrane spotrebiteľ a je
najdôležitejšou požiadavkou kladenou na vý robky prichádzajúce do styku s potravinami
požiadavka na ich zdravotnú bezchybnosť. Pri jej hodnotení sa dnes sústreďuje pozornosť na
otázky mikrobiologické , senzorické  a predovšetký m na riziko kontaminácie potravín
chemický mi látkami migrujúcimi z obalov a iný ch materiálov použitý ch na balenie.
     Pre tieto úč ely bolo v roku 1994 zriadené  Ministerstvom zdravotníctva SR Národné
referenč né  centrum (NRC) pre predmety bežného používania (PBP) a obalové  materiály,
ktoré  laborató rne vyšetruje a posudzuje zdravotnú bezchybnosť materiálov a predmetov
urč ený ch na styk s potravinami. V roku 2004 boli chemické  laborató riá nominované  so siete
CRL (Referenč né  labotarató riá EÚ ).

Pod pojmom materiály a predmety urč ené  na styk s potravinami sa rozumejú:
1. Materiály a predmety z plastov: z PE, PP, PA, PVAC, PS, PVOH, PTFE (tefló n),

akrylátový ch polymé rov, vinylový ch  kopolymé rov, PET, PC, PU;
2. Materiály  a predmety z kovov a zliatin: plechové  obaly na konzervy, tuby, fó lie,

sudy, riady, vieč ka, korunkové  uzávery;
3. Materiály a predmety z papiera, kartó nu a lepenky: papierové  vrecká, baliace

papiere, kartó nové  resp. lepenkové  škatule a iné ;
4. Materiály a predmety zo skla a keramiky: fľ aše, poháre, hrnč eky, riady a iné ;
5. Materiály a predmety z regenerovanej celuló zy: fó lie z celofánu;
6. Materiály a predmety z dreva: škatuľ ky, fó lie;
7. Materiály a predmety z textílií: vrecia, sieťky na mä sové  vý robky;
8. Materiály a predmety z korku: zátky;
9. Materiály a predmety z gumy alebo elastomé rov na báze prírodného kauč uku alebo

syntetického kauč uku: nádrže, tesnenia, fľ aše, dopravné  pásy atď .;
10. Materiály urč ené  na povrchovú úpravu: laky, nátery, smalty atď .

Legislatívne požiadavky
Legislatívne požiadavky na túto oblasť ustanovuje piata hlava druhej č asti

Potravinového kó dexu SR – Materiály a predmety urč ené  na styk s potravinami. Táto hlava
PK SR je plne harmonizovaná so smernicami EÚ , prič om zatiaľ  boli vydané  smernice
upravujúce požiadavky na:
- plasty – smernica 2002/72/EC a jej dodatky 2004/1/EC, 2004/19/EC, 2005/79/EC,
- keramiku – smernica 84/500/EEC a jej dodatok 2005/31/EC,
- regenerovanú celuló zu – smernica 93/10/EEC a jej dodatok 204/14/EC.

Vzhľ adom na to, že na ď alšie skupiny materiálov a predmetov, napr. papier, textil, sklo,
guma, kovy a zliatiny nie sú ustanovené  požiadavky na úrovni EÚ , uplatňuje si každý  č lenský
štát svoje národné  požiadavky.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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       Všeobecné  hygienické  požiadavky
Všeobecné  hygienické  požiadavky ustanovuje Nariadenie Euró pskeho Parlamentu

a Rady č . 1935/2004, podľ a ktorého  musia byť materiály a predmety vyrábané  tak, aby za
obvyklý ch a predvídateľ ný ch podmienok použitia neuvoľ ňovali do potravín látky
v množstvách, ktoré  by mohli:
a) ohroziť zdravie ľ udí,
b) spôsobiť neprijateľ né  zmeny v zložení potravín,
c) nepriaznivo ovplyvniť ich organoleptické  vlastnosti.

          Modelové  migrač né  skúšky
V tak zložitý ch systémoch ako sú potraviny, by bolo veľmi ťažké  a v niektorý ch

prípadoch prakticky nemožné  sledovať nepatrné  množstvá kontaminujúcich látok migrujúcich
z materiálov a predmetov do potravín, preto celá filozofia analý zy kontaktný ch materiálov
z hľ adiska zdravotnej bezchybnosti vychádza z modelový ch migrač ný ch pokusov. Pri tomto
procese sa na posudzovaný  materiál pôsobí vybraný mi kvapalinami – potravinový mi
simulátormi, po urč itú dobu, pri urč itej teplote a za konštantného pomeru objemu simulátora
k množstvu vzorky (zvyč ajne definovaného plochou 1 dm2).
Ako potravinové  simulátory sa používajú :
- voda pre potraviny s pH < 4,5;
- 3 % kyselina octová pre potraviny s pH > 4,5;
- 95 % etanol alebo izooktán pre tukové  potraviny;
- 10 % resp. 40 % etanol pre nápoje s obsahom alkoholu.

Voľ ba potravinový ch simulátorov, ako aj podmienky modelový ch migrač ný ch
pokusov sú prispôsobené  skutoč nému resp. predvídateľ nému úč elu použitia testovanej
vzorky. Konkré tne podmienky migrač ný ch testov presne ustanovuje smernica EÚ , prič om
najč astejšie používané  sú 10 dní pri laborató rnej teplote (resp. 40°C) – dlhodobý  kontakt, 24 h
pri laborató rne teplote (resp. 40°C) – krátkodobý  kontakt, 2 h pri 70°C – pre vyššie tepelné
aplikácie a 1 h, 100°C – var.
     Vý luhy získané  z modelový ch migrač ný ch pokusov sú ď alej analyticky spracované
rôznou prístrojovou technikou za úč elom zistenia koncentrácií možný ch kontaminantov.

Sledované  ukazovatele
Pri laborató rnych materiáloch a predmetoch urč ený ch na styk s potravinami sa sleduje:

- celková migrácia látok (CML) ako celkové  množstvo látok, ktoré  sa uvoľ ní z materiálu
alebo predmetu do potravinového simulátora alebo potraviny, prič om CML nesmie
presiahnuť 10 mg/dm2 ;

- špecifická migrácia látok ako množstvo konkré tnej látky alebo skupiny látok, ktoré  sa
uvoľ ní z materiálu alebo predmetu do potravinového simulátora alebo potraviny prič om
špecifické  migrač né  limity pre jednotlivé  chemické  zlúč eniny sa ustanovujú na základe
štúdie ich toxického pôsobenia na ľ udský  organizmus.

Zo špecifický ch migrácií látok sa sledujú:
Z organický ch látok:  styrén – vý robky z PS, kaprolaktam – vý robky z PA, oktén –

vý robky z PP a PE, vinylacetát – vý robky z PVAC, acetladehyd – vý robky z PET, akrylonitril
– vý robky z akrylátový ch polymé rov, estery kyseliny ftalovej, fenoly, formaldehyd, celkové
amíny, primárne aromatické  amíny a široký  sortiment organický ch rozpúšťadiel (pri všetký ch
vý robkov s potlač ou);

Z anorganický ch látok: hlavne kovy - Cd, Pb, Cr, Hg, As, Ni, Al, Ag, Zn, Sn.
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Hygienický  dozor
Hygienický  dozor resp. oficiálne kontroly nad materiálmi a predmetmi urč ený mi na

styk s potravinami je budovaný  od roku 2002 v rámci cielenej úlohy Ministerstva
zdravotníctva SR a je zatiaľ  zameraný  na potravinárske obaly, prič om v tomto roku sa
zameriame aj na vý robky z keramiky.

Hygienický  dozor legislatívne ustanovuje Nariadenie Euró pskeho parlamentu a Rady
(ES) č . 882/2004 o úradný ch kontrolách uskutoč ňovaný ch za úč elom zabezpeč enia overenia
dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti
o zvieratá. Podľ a tohto nariadenia majú úradné  kontroly zahŕňať okrem iného aj inšpekcie
materiálov a predmetov, ktoré  majú prísť do styku s potravinami. Členské  štáty majú
vykonávať úradné  kontroly s cieľ om vynútiť dodržiavanie tohto nariadenia v súlade s
príslušný mi ustanoveniami právnych predpisov Spoloč enstva.

V rámci cielenej úlohy sa robí tzv. trhová kontrola, pri ktorej sú vzorky obalový ch
materiálov odoberané  jednotlivý mi krajský mi RÚ VZ v potravinárskom priemysle resp.
priamo v distribuč nej sieti podľ a č asového harmonogramu, a následne sú vyšetrené  na našom
RÚ VZ. Na tý chto odberový ch miestach sú vykonávajú aj inšpekcie zamerané  na sledovanie
skladovania, kontrolu zavedenia správnej vý robnej praxe a požadovanej dokumentácie –
vyhlásenia o zhode.

Poč et vzoriek vyšetrený ch v rámci cielenej úlohy MZ SR je uvedený  v tab. 1.

Tab. 1. Poč et vzoriek vyšetrený ch v rámci cielenej úlohy MZ SR.
Rok Počet vyšetrený ch vzoriek Počet nevyhovujú cich vzoriek
2003 60 1
2004 58 1
2005 43 3

Poč et vzoriek vyšetrený ch chemicky a mikrobiologicky v rokoch 2003 - 2005,
zobrazuje obr. 1. Pokles v roku 2004 súvisel s našim vstupom do EÚ  a vzájomný m
uznávaním.

Na obr. 2 a 3 sú zobrazené  chemické  a mikrobiologické  ukazovatele a analý zy.
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Obr. 1.  Poč et vzoriek vyšetrený ch chemicky a mikrobiologicky v rokoch 2003 - 2005.
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Obr. 2. Poč et vyšetrený ch chemický ch ukazovateľ ov a analý z v rokoch 2003 - 2005.
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Obr. 3. Poč et vyšetrený ch mikrobiologický ch ukazovateľ ov a analý z v rokoch 2003 - 2005.

Hoci v roku 2004 nastal pokles vzoriek, v roku 2005 sme zaznamenali nárast poč tu
vyšetrovaný ch ukazovateľ ov a analý z, č o súvisí so zavádzaním nový ch analytický ch metó d
ako aj s č oraz nároč nejšími legislatívnymi požiadavkami na materiály a predmety urč ené  na
styk s potravinami.
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ANALÝ ZA SOMATICKÉHO VÝ VINU DETÍ A MLÁ DEŽ E VO VZŤ AHU
K VYBRANÝ M SOCIÁ LNYM UKAZOVATEĽ OM1

Ľ . Š evčíková 1, J. Nováková 2, J. Hamade2, J. Jurkovičová 1, Z. Š tefániková 1, Ľ . Sobotová 1,
E. Macháčová 3, Ľ . Á ghová 1

1Ú stav hygieny Leká rskej fakulty UK, Bratislava
prednostka: doc. MUDr. Ľ  . Š evčíková , CSc.
2Ú rad verejné ho zdravotníctva SR, Bratislava

riaditeľ: doc. MUDr. I. Rovný, CSc.
3Ú stav epidemiológie UK, Bratislava

prednostka: doc. MUDr. S. Bazovská , CSc.

Ú vod
Rast a somatický vývoj detí a mládeže ako základný ukazovateľ zdravia je proces

podmienený najmä faktormi genetickými, nutričnými a environmentá lnymi, v ktorých
dominuje sociá lno-ekonomické  a psychosociá lne prostredie (1, 2, 3, 4, 5).

Pri poslednom celoslovenskom antropometrickom prieskume bola potvrdená
pokračujú ca rastová  akcelerácia detí a mládeže. Výsledky štú dií ukazujú  na vplyv zmien v
životných podmienkach (6, 7). Trend ukazovateľov telesnej proporcionality slovenských detí
a mládeže celkom nesleduje trend rastu. Výsledky výšky a hmotnosti, spolu so zmenami
hodnôt BMI u dospievajú cich, potvrdili pokračujú ci trend zoštíhľovania obzvlášť dievčat, čo
si vyžaduje hlbšiu analýzu vzťahov.

Cieľom práce je hodnotenie vzťahov medzi vybranými genetickými, behaviorá lnymi
faktormi, sociá lno-ekonomickými ukazovateľmi rodiny a telesným rastom a proporcionalitou
detí a mládeže.

Sú bor a metódy
Analyzovali sme trendy antropometrických ukazovateľov výšky, hmotnosti a indexu

telesnej stavby Body mass index (BMI: hmotnosť [kg]/výška [m2]) u 2 - 18 ročných detí
a mládeže získané  v rámci celoštá tneho antropometrické ho výskumu v r. 2001 v
reprezentatívnych sú boroch slovenských chlapcov a dievčat (n = 35 600) a porovnávali
s ú dajmi z predchádzajú cich celoštá tnych antropometrických meraní (8, 9).

Na základe korelačnej analýzy sme posú dili vzťahy uvedených somatometrických
parametrov detí a mládeže k výške a hmotnosti rodičov, ná rodnosti resp. etnickej príslušnosti,
sociá lno-ekonomickému statusu rodiny (ú plnosť rodiny, vzdelanie a zamestnanie otca
a matky). Tieto vzťahy sme analyzovali diferencovane vo vekovej skupine do 6 rokov a u 7 –
18 ročných chlapcov a dievčat.

Antropometrické  ú daje rodičov a sociá lno-ekonomické  dá ta rodiny sme získali
prostredníctvom dotazníka.

Na štatistickú  analýzu sme použili programy Microsoft Excel a S-plus.

                                                
1 Tá to prá ca bola realizovaná  s finančnou podporou grantu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/3433/06
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Výsledky a diskusia
Výsledky analýz ukázali na pokračujú ci pozitívny sekulá rny trend najmä u chlapcov,

s dosiahnutím priemernej definitívnej výšky v 18. roku u chlapcov 179,6 ± 6,7 cm, u dievčat
165,5 ± 6,3 cm (obr.1).

Obr. 1 Priemerné  hodnoty výšky chlapcov a dievčat

Priemerný ná rast hmotnosti sleduje trendy vo výške iba u chlapcov, hmotnosť dievčat
sa zvyšovala iba do 15. roku, v 16. - 18 roku priemerná  hodnota zostáva rovnaká , resp. klesá
(obr. 2).

Obr. 2. Priemerné  hodnoty hmotnosti chlapcov a dievčat
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Hodnoty BMI s odstupom desiatich rokov u chlapcov signifikantne narástli v 9. – 15.
roku (v priemere o 0,15 – 0,42 kg/m2) a u 7 - 11 ročných dievčat (0,11 – 0,39 kg/m2, P <
0,01). Rovnako ako pri hmotnosti u dospievajú cich dievčat sa preukázal klesajú ci trend
priemerných hodnôt BMI; v 13. – 18. roku bol pokles o 0,17 – 0,24 kg/m2, štatisticky
významný (P < 0,05). Priemerná  hodnota BMI v 18. roku je u slovenských chlapcov 21,8 ±
3,1 kg/m2 a u dievčat 21 ± 3,1 kg/m2 (obr. 3). Zistené  priemerné  hodnoty sú  významne pod
medziná rodne akceptovanou hranicou nadváhy v tejto vekovej skupine (10, 11).

Obr. 3. Priemerné  hodnoty BMI chlapcov a dievčat

Vyššie uvedené  antropometrické  ukazovatele u detí do 6 rokov sa ukázali v tesnom
vzťahu s hmotnosťou otca i matky (tab. 1). Kým korelácie medzi výškou otca a výškou
i hmotnosťou chlapcov i dievčat sú  pod hladinou významnosti, výška matky je v tesnom
vzťahu s výškou a rovnako hmotnosťou dievčat do 6 rokov (tab.1).

Tab. 1. Korelačné  koeficienty – vzťahy medzi antropometrickými ukazovateľmi detí do 6 rokov a vybranými
sociá lno-ekonomickými faktormi rodiny a výškou a hmotnosťou rodičov

Chlapci do 6 rokov Dievčatá  do 6 rokovGenetické a SES
faktory Výška Hmotnosť BMI Výška Hmotnosť BMI
Výška otca 0,056 0,060 0,010 0,054 0,060 0,024
Hmotnosť otca 0,080 0,114 0,069 0,099 0,122 0,047
Výška matky 0,043 0,055 0,032 0,075 0,087 0,029
Hmotnosť matky 0,024 0,060 0,071 0,053 0,092 0,084
Ná rod/Etnic -0,065 -0,071 -0,010 -0,075 -0,082 -0,019
Ú plnosť rodiny 0,005 0,000 -0,003 -0,005 -0,010 -0,013
Vzdelanie O 0,033 0,038 0,003 0,061 0,059 -0,004
Zamestnanie O 0,085 0,090 0,014 0,085 0,089 0,015
Vzdelanie M 0,043 0,045 -0,001 0,042 0,042 -0,006
Zamestnanie M -0,083 -0,086 -0,004 -0,078 -0,079 -0,002

Na genetické  vzťahy poukazujú  významné  negatívne korelácie medzi krité riom
ná rodnosť, resp. etnicita a výškou i hmotnosťou chlapcov i dievčat (pri poradí ná rodnosti:
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slovenská , česká , maďarská , ukrajinská , ruská , rómska). Menšia výška a nižšia priemerná
hmotnosť u rómskych detí sa potvrdila aj v iných štú diách (12, 13).

Kým korelácie medzi ú plnosťou rodiny a základnými antropometrickými
ukazovateľmi u detí do 6 rokov boli takmer nulové , zamestnanie otca a taktiež matky sa
preukázala v tesnom vzťahu s výškou i hmotnosťou detí, v zmysle vyšších hodnôt výšky
i hmotnosti u rodičov s trvalým, stabilným zamestnaním.

Vzdelanie rodičov s výškou a hmotnosťou detí do 6 rokov sa nepotvrdilo ako
významné .

U starších chlapcov i dievčat 7 – 18 ročných sa preukázali významne tie korelácie ako
u mladších detí, pričom sa potvrdili ako signifikantné  aj korelácie medzi ich základnými
antropometrickými ukazovateľmi a vzdelaním otca i matky. Naopak ná rodnosť, resp. etnicita
sa u starších nepotvrdila ako významná  (tab.2).

Tab. 2. Korelačné  koeficienty – vzťahy medzi antropometrickými ukazovateľmi 7 – 18 ročných detí a mládeže a
vybranými sociá lno-ekonomickými faktormi rodiny a výškou a hmotnosťou rodičov

Chlapci 7 - 18 rokov Dievčatá  7 - 18 rokovGenetické a SES
faktory Výška Hmotnosť BMI Výška Hmotnosť BMI
Výška otca 0,142 0,111 0,037 0,141 0,095 0,009
Hmotnosť otca 0,175 0,222 0,223 0,152 0,197 0,190
Výška matky 0,148 0,117 0,037 0,121 0,072 -0,008
Hmotnosť matky 0,163 0,219 0,242 0,197 0,277 0,287
Ná rod/Etnic -0,061 -0,038 -0,001 -0,063 -0,032 0,007
Vzdelanie O 0,197 0,175 0,096 0,135 0,100 0,034
Zamestnanie O 0,089 0,078 0,053 0,086 0,070 0,038
Vzdelanie M 0,182 0,166 0,099 0,127 0,089 0,025
Zamestnanie M 0,148 0,135 -0,089 0,134 0,123 0,083
r0,05 = 0,0621
r0,01 = 0,0816

V sú časnosti sa štú die venované  vzťahom medzi genetickými a sociá lno-
ekonomickými ukazovateľmi rodičov a ukazovateľmi rastu a vývinu detí a mládeže
zameriavajú  najmä na riziko obezity (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Š pecifickým a veľmi aktuá lnym problémom je potvrdenie vzťahu medzi dojčením
a nadváhou resp. obezitou v neskoršom veku a v dospelosti (21).

Záver
Výsledky štú die potvrdili, že do antropometrických ukazovateľov detí sa premieta

mnoho faktorov vo vzá jomnej podmienenosti, pričom ú lohu zohráva vekové  vývinové
obdobie, ako sa ukázalo pri etnicite a vzdelaní rodičov. Niektoré  sociá lno-ekonomické  faktory
spolupôsobia spolu s nutričnými, pohybovými a ďalšími návykmi v rodine.

Predikcia obezity na základe jej výskytu u rodičov si vyžaduje preto komplexnú
analýzu. 

Antropometrické  ú daje, intervencia v oblasti telesnej proporcionality sú  významné
nielen z hľadiska individuá lnej ochrany a podpory zdravia dieťaťa a dospievajú ceho, ale
predovšetkým v záujme primá rnej preventívnej starostlivosti o zdravie populačných skupín
detí a mládeže, o čom svedčí množstvo štú dií venovaných tejto problematike vo svete i na
Slovensku.
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Ú vod
Obezita a nadhmotnosť sú objektívne urč ené  stanovením nadmerného množstva

telesného tuku v organizme. Obezita nie je len nadmerné  premnoženie tukových buniek, ale
chronické  ochorenie spojené  s celým radom metabolických porúch. Ide o významný rizikový
faktor, ktorý sa podieľa na vzniku celého radu somatických ochorení.

Ná rast prevalencie obezity vo svete má  epidemický charakter (1). V roku 1995 poč et
obéznych ľudí na svete predstavoval cca 200 miliónov a v roku 2000 pozorujeme ná rast na
300 miliónov. V rá mci jednotlivých kontinentov sú teritoriá lne rozdiely poč tu obéznych; v
Európe 10 až 25 %,  v Amerike 20 až 25 %, ale poč et žien vo východnej Európe, Stredomorí
a u niektorých etník v USA tvorí až 40 %. (2, 3, 4).

Obezita v detskom veku je nebezpeč ná  tým, že zvyšuje pravdepodobnosť vzniku
cukrovky, srdcovo-cievnych a onkologických ochorení v dospelosti. Okrem toho je
predpokladom skrá tenia dĺžky života, jej dôsledkom je znížená  pohyblivosť a samozrejme
nepriaznivo ovplyvní kvalitu života (5, 6).

Materiá l a metódy
Na hodnotenie stupňa obezity existujú rôzne metódy urč ovania:

- meranie hrúbky kožných rias kaliperom,
- denzitometrická  metóda,
- merania obvodu  a vzdialenosti rias (Matiegkova metóda),
- výpoč et indexov WHR alebo BMI.

V súč asnosti u detí využívame na hodnotenie stupňa obezity  Body Mass Index, ktorý
sa vypoč ítava nasledovne: BMI = telesná  hmotnosť/(výška)2. Jednotkou je  kg /m2.
U dospelých je urč ená  nadhmotnosť pri   BMI  vyššom ako 25 kg /m2 a obezita pri BMI
vyššom ako 30 kg /m2. U detí je hodnotenie  nadhmotnosti  a obezity  zložitejšie. Možno u
nich použiť nasledovné  štandardy BMI pre jednotlivé  vekové  kategórie:

1. Štandard WHO - vychá dza zo štandardu USA, ale nehodí sa príliš pre použitie
v Európe, nakoľko deti majú iné  stravovacie ná vyky,  resp. iný genotyp.

2. Štandard IOTF (International Obesity Task Force) vypracovaný na zá klade údajov
Veľkej  Britá nie, Hong Kongu, Holandska, Singapúru, Brazílie a USA (7).

Vychá dza z predpokladu, že na zá klade hranič ných hodnôt BMI pre nadhmotnosť (25
kg/m2) a obezitu (30 kg/m2) platných pre dospelých je možné  štatistickými metódami stanoviť
krité riá  BMI platné  pre deti (7, 8, 9, 10) .

Veľa ná mietok najmä zo strany V. Britá nie, Číny,  ČR, Talianska, atď. pouká zalo na
nepoužiteľnosť týchto štandá rd z dôvodu, že dieťa nie je zmenšenina dospelého a okrem toho
je  výrazná  rozdielnosť genotypov (11, 12, 13).

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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 3. Ná rodné  štandardy vytvorené  na zá klade systematického sledovania vývoja
antropometrických parametrov populá cie v danej krajine. Najlepšie vystihujú stravovacie
zvyklosti, miestny genotyp. Umožňujú vč as zachytiť zmeny a upozorniť na potrebné
systémové  zmeny. Nevýhoda: nie všetky krajiny majú potrebných odborníkov, ná roč né
organizač né  a finanč né  zabezpeč enie. V našej krajine má me tradíciu sledovania
antropometrických parametrov u detí už od roku 1951. Celoslovenské  antropometrické
prieskumy sa konajú  v 10 roč ných intervaloch  a na ich zá klade boli vytvorené  percentily
(14, 15, 16).

Výsledky a diskusia
Rozdielne hodnotenie výskytu nadhmotnosti a obezity použitím ná rodných štandardov

a štandardov IOTF ukazuje obr. 1. Graf túto skutoč nosť ukazuje na súbore chlapcov vo veku
od 7 do 18 rokov, ale to isté  platí aj pri hodnotení výskytu nadhmotnosti a obezity u dievč at
tejto vekovej kategórie (tab. 1). Z obrá zku je vidieť, že hranica pre nadhmotnosť je pri použití
oboch metód podobná , ale hranica pre obezitu sa líši. Pri použití štandardu IOTF by sa
obezita u detí a mlá deže v SR skoro nevyskytovala.
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Obr. 1. Hranič né  hodnoty pre nadhmotnosť a obezitu u chlapcov v SR podľa ná rodných štandardov a štandardov
IOTF
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Tab. 1.  Porovnanie výsledkov prevalencie nadhmotnosti a obezity u detí a mlá deže 7-18 rokov v SR podľa
ná rodných štandardov SR a štandardu IOTF v percentá ch
Pohlavie Chlapci Dievčatá
Parameter Nadhmotnosť  (%) Obezita (%) Nadhmotnosť  (%) Obezita (%)
CAP 2001 12,5 7,8 12,1 6,9
IOTF 13,8 3,3 13,2 2,7

Otá zku, č i u ná s narastá   výskyt nadhmotnosti a obezity nie je možné  vyhodnotiť,
nakoľko všetky dosiaľ  vykonané  prieskumy, resp. iné  sledovania zamerané  na túto
problematiku, nevyhodnocovali výskyt nadhmotnosti a obezity porovnateľným spôsobom (v
rá mci CAP realizovaného v roku r. 1991 nebol k dispozícii štandard z roku 1981) (10).

Porovnanie hodnôt BMI v rokoch 1991 a 2001 ukazuje mierny ná rast hodnôt, ale
rozdiely majú štatistickú významnosť len u chlapcov v skupiná ch 9 až 15 rokov a u dievč at 7
až 11 rokov. U dievč at vo vyšších vekových skupiná ch badá me zoštíhľovanie (obr. 3, 4).

Výskyt nadhmotnosti a obezity u 7 až 18 roč ných chlapcov a dievč at v r. 2001 je
uvedený v tab. 2 a 3 a na obr. 2.

U chlapcov  je zá vislosť výskytu nadhmotnosti a obezity na veku iná  ako u dievč at.
U skupiny 7-8 roč ných chlapcov je výskyt nadhmotnosti cca 11 %, z č oho obezity okolo 7,2
percenta. S narastajúcim vekom percento chlapcov s nadhmotnosťou stúpa až dosiahne vo
veku 11-12 rokov, pred ná stupom puberty, maximum a potom opäť klesá . Maximum
predstavuje 17,5 % 12 roč ných chlapcov s nadmernou hmotnosťou a 9,8 % obéznych 11
roč ných chlapcov. S narastajúcim vekom sa percento jedincov s nadhmotnosťou zníži na
úroveň 10-11 % vo veku 16-18 rokov. V tomto veku je percento obéznych chlapcov na úrovni
6-7 %. Z celkovej sledovanej vzorky populá cie chlapcov malo nadhmotnosť 12,5 %, z č oho
obéznych bolo 7,8 %. Aj keď tieto č ísla sú mierne vyššie ako u dievč at, nie je na ich zá klade
možné  povedať, že u chlapcov je významne vyšší výskyt obezity a nadhmotnosti ako u
dievč at. Zrejme úlohu hrá  neskorší ná stup puberty u chlapcov.

Tab. 2. Výskyt nadhmotnosti a obezity u chlapcov 7-18 roč ných, CAP 2001
Hodnoty BMI (kgm-2) Počet Percento

Vek
roky Počet BMIstr BMImin BMImax

nadhmotnosť
BMI

90.  percentil

obezita
BMI
97.

percentil

nadhmotnosť
BMI

90.  percentil

obezita
BMI
97.

percentil
7 833 15,67 8,89 34,51 94 60 11,28 7,20
8 898 15,89 8,71 29,48 95 64 10,58 7,13
9 973 16,5 9,14 41,83 120 87 12,33 8,94

10 746 17,04 11,85 38,39 109 71 14,61 9,52
11 734 17,42 12,02 29,67 115 72 15,67 9,81
12 791 17,98 11,86 33,82 138 67 17,45 8,47
13 863 18,58 11,74 39,28 121 77 14,02 8,92
14 943 19,17 11,43 36,82 107 78 11,35 8,27
15 1114 20,14 13,31 37,87 145 81 13,02 7,27
16 1055 20,61 14,92 35,77 108 68 10,24 6,45
17 1020 21,29 14,29 37,38 102 77 10,00 7,55
18 919 21,66 14,27 38,02 108 52 11,75 5,66

U dievč at je vidieť, že percento dievč at s nadhmotnosťou, resp. obezitou sa pohybuje od
10 do približne 14,5 percenta, prič om výskyt nadhmotnosti je vyšší v mladších vekových
skupiná ch a klesá  smerom k dospelosti. Z toho výskyt obéznych dievč at sa pohybuje od 5,34
% do 8,93 % s maximom u mladších vekových skupín okolo 7-8 rokov. Celkovo sa teda dá
povedať, že v sledovanej skupine dievč at v roku 2001 sa prejavoval trend znižovania výskytu
nadmernej hmotnosti a obezity s narastajúcim vekom. Tento pokles bol u nadhmotnosti asi
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0,5 % za rok života a aj u obezity je tento pokles približne rovnaký. Naznač ovalo by to, že
s príchodom puberty, dospievaním a zorientová vaním sa vo svete dospelých zač ínajú dievč atá
viac dbať o svoj zovňajšok a vzhľad. Menia svoje detské  a pubertá lne stravovacie ná vyky,
pozornejšie sledujú svoju telesnú hmotnosť a riadia svoje stravovanie. U č asti z nich sa však
mnohokrá t prejaví úplne opač ný trend k zmene smerom k neúmernej štíhlosti, chudej postave
a s tým spojenými problémami. Celkové  percento dievč at s nadhmotnosťou bolo 12,1 %,
z č oho bolo 6,9 % obéznych (15, 16).

 Tab. 3. Výskyt nadhmotnosti a obezity u dievč at 7-18 roč ných, CAP 2001
Hodnoty BMI (kgm-2) Počet Percento

Vek
roky Počet BMIstr BMImin BMImax

nadhmotnosť
BMI

90.  percentil

obezita
BMI
97.

percentil

nadhmotnosť
BMI

90.  percentil

obezita
BMI
97.

percentil
7 832 15,63 7,15 50,39 120 68 14,42 8,17
8 907 15,91 11,52 30,22 132 81 14,55 8,93
9 941 16,34 10,29 29,25 120 61 12,75 6,48

10 774 16,86 7,15 44,77 101 50 13,05 6,46
11 767 17,55 11,28 38,47 107 64 13,95 8,34
12 837 18,05 9,12 36 106 55 12,66 6,57
13 843 18,71 12,5 38,67 86 45 10,20 5,34
14 832 19,7 12,11 38,86 98 65 11,78 7,81
15 1025 20,22 13,22 34,68 104 59 10,15 5,76
16 1011 20,77 13,81 60 112 63 11,08 6,23
17 1034 20,87 7,15 50,39 107 70 10,35 6,77
18 939 21,03 13,52 56,53 107 64 11,40 6,82

6 8 10 12 14 16 18
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 

obezita

nadhmotnosť

pe
rc

en
to

 s
kú

m
an

ej
 v

zo
rk

y 
(%

)

vek (roky)

 CH
 D
 CH
 D

Obr. 2.    Výskyt obezity a nadhmotnosti u chlapcov a dievč at,   CAP 2001
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Obr. 3.  Sekulá rne trendy vývoja BMI v rokoch 1951- 2001- chlapci
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Obr. 4.  Sekulá rne trendy vývoja BMI v rokoch 1951- 2001 - diev č atá

Súč asní 18 roč ní chlapci sú asi o 9 cm vyšší a o 7,7 kg ťažší ako ich rovesníci v roku
1951. Hodnoty BMI zaznamená vajú mierny ná rast bez významných odchýlok od trendu (obr.
3).

Súč asné  dievč atá  sú v porovnaní s ich rovesníč kami v roku 1951 vyššie o 5 cm.
V hmotnosti 18 roč ných dievč at však nedošlo k štatisticky významnému ná rastu (obr. 4), č o
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poukazuje na zoštíhľovanie tejto č asti populá cie (16).
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Obr. 5.  Porovnanie výskytu  nadhmotnosti u detí 7 až 11 roč ných v SR a niektorých európskych krajiná ch (17)

Ná rast nadhmotnosti je zrejmý v  krajiná ch, akými sú  Veľká  Britá nia, kde v priebehu
rokov 1984 - 1998 vzrá stla z 8 % na 22 %. V Španielsku  v období rokov 1985 - 1995
v skupine  6-7 roč ných nadhmotnosť vzrá stla z 23 % na 35% a vo Francúzsku z 10 % na 16 %
poč as rokov 1992-2003. Porovnanie výskytu nadhmotnosti u 7 – 11 roč ných slovenských detí
s rovesníkmi v európskych krajiná ch ukazuje na jej nižší výskyt v SR (obr. 5) (17).

Zá ver
BMI je v súč asnosti zá kladným parametrom používaným na hodnotenie výskytu

nadhmotnosti a obezity. Zatiaľ  neexistujú celosvetovo použiteľné  štandardy pre hodnotenie
obezity a nadhmotnosti u detí a mlá deže.

Merania ukazujú, že používanie ná rodných štandardov je podstatne vhodnejšie ako
teraz platné  štandardy WHO alebo IOTF. Na zá klade celoslovenského antropometrického
prieskumu (CAP 2001) boli vytvorené  Ná rodné  štandardy BMI umožňujúce vyhodnotiť
výskyt obezity a nadhmotnosti u súč asnej mladej populá cie SR. Získané  výsledky ukazujú
ná rast hodnôt BMI medzi rokmi 1991 a 2001, u chlapcov štatisticky významný v skupiná ch 9.
až 15 rokov, u dievč at 7 až 11 rokov. V niektorých vekových skupiná ch je možné  porovnať
výskyt nadmotnosti a obezity v SR a v európskych krajiná ch. Postavenie SR je zatiaľ  veľmi
dobré , výskyt obezity nemá  u ná s charakter epidémie.

Význam vykoná vania CAP spoč íva v tom, že  umožnilo vytvoriť Ná rodné  štandardy
percentilových sietí BMI pre hodnotenie výskytu nadhmotnosti a obezity u detí a mlá deže
v SR. Keďže obezita mlá deže sa stá va celosvetovým problémom, vďaka CAP má me potrebné
ná stroje na monitorovanie a hodnotenie situá cie v tejto oblasti.
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Ú vod
Chybné  držanie tela treba považovať za zač iatok rozvinutia degeneratívnych stavov

chrbtice, ktoré  sa prejavujú v dospelosti vo forme bolestí chrbta.
Chrbtica zohrá va u č loveka veľmi dominantnú úlohu. Č lovek ju používa permanentne,

č i už sedí, alebo stojí. Chrbtica je podporným prvkom statických polôh tela. Jednostranné
zaťaženie, resp. trvalé  chybné  držanie tela môže narušiť rovnová hu systému a viesť
k posunutiu platnič ky (4, 12, 13).

Veľká  väč šina ľudí poč as dňa najmä sedí – v škole, v dopravných prostriedkoch, pri
jedle, doma, pri televízii, v kine alebo divadle. Dokonca aj deti, ktorým je živelný pohyb
prirodzený, veľmi skoro zač íname vpravovať do spoloč nosti sediacich – v rodine, materskej
škole a neskôr v škole (1, 2, 3). Pritom vieme, že č lovek je svojím morfologickým
a fyziologickým usporiadaním stavaný pre pohyb. Preto môže dôjsť pri dlhodobom sedení
k poškodeniu nasledujúcich č astí chrbtice:
- preťaženie stavcov (platnič ky nevlastnia žiadny aktívny zá sobovací systém a potrebujú

pre výživu stá le zaťažovanie a odľahč ovanie chrbtice),
- statické  zaťaženie chrbtového, ramenného a krč ného svalstva,
- vznik guľatého chrbta (vzniká  v dôsledku netypického škodlivého držania tela

s predkloneným hrudníkom). Tá to poloha je najrozšírenejšia, pohodlná , pretože
nevyžaduje žiadnu energiu (5, 10, 11). V tejto polohe však dochá dza k oslabovaniu
brušného svalstva a k jednostrannému zaťažovaniu platnič iek, ktorých predná  č asť je
stá le stlač ovaná , zadná  č asť vyťahovaná  a ná sledkom je jednostranné  opotrebovanie,

- oslabovanie a skracovanie väziva k chrbtici a stavcom,
- prerušenie lymfatickej a krvnej cirkulá cie v nohá ch (najmä nevhodná  výška sedadla

alebo zlé  opretie nôh môže ovplyvniť prekrvenie dolných konč atín).
Vá žnym somatickým chorobným stavom v detstve je patologické  zakrivenie chrbtice –

skolióza (14), ktorá  je aj významným psychosociá lnym rizikovým faktorom, pretože
ovplyvňuje sprá vanie sa adolescentov, vedie k pocitom menejcennosti.

V r. 2002 – 2005 sa na vybraných zá kladných školá ch na Slovensku realizoval projekt
„Prevencia chybného držania tela u školských detí“. Cieľom projektu bol monitoring súč asnej
situá cie v ergonomických podmienkach aplikovaných v školských triedach a na zá klade
analýzy získaných výsledkov vypracovať zá sady ochrany a podpory posturá lneho zdravia
žiakov pri výchovno-vzdelá vacom procese.

Metódy
V prvej etape projektu v r. 2002 sa v jednotlivých triedach zá kladnej školy zmapovala

aktuá lna situá cia s ohľadom na požiadavky na pracovné  miesto a rozmiestnenie žiakov
v triede. Hodnotili sa požiadavky na pracovné  miesto žiaka (rešpektovanie vekových

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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a vývojových zvlá štností, zodpovedanie ná bytku výške a proporciá m tela dieťaťa,
zohľadnenie pracovného miesta pri výskyte somatických a funkč ných odchýlok, napr.
zrakovej, sluchovej chyby, ľavorukosti a pod).

Pri prvom vstupe do triedy sa zaznamenalo:
- akými veľkostnými typmi ná bytku sú jednotlivé  triedy vybavené ,
- aktuá lne rozmiestnenie žiakov v triede vo vzťahu k veľkosti ná bytku,
- mikroklimatické  podmienky v triedach (denné  osvetlenie, umelé  osvetlenie, teplota

triedy v lete a v zime, vetranie a hluk z vonkajšieho prostredia).
Orientač ne sa priamo hodnotilo držanie tela žiakov u všetkých detí jednoduchým testom
podľa Matthiasa.

Výber súboru
Z dôvodu reprezentatívnosti celoslovenského súboru sa sledoval rovnaký poč et

mestských a vidieckych zá kladných škôl proporcioná lne zo všetkých oblastí Slovenska
a vyšetrili sa žiaci všetkých roč níkov a všetkých tried vybraných zá kladných škôl.

Na zá klade výsledkov, ktoré  vyplynuli z riešenia projektu, boli navrhnuté  nasledovné
intervenč né  opatrenia:
- prispôsobiť pracovné  miesto žiaka (v zmysle tabuľky, vychá dzajúcej z príslušnej STN),
- rešpektovať pri výbere pracovného miesta žiaka prípadné  zdravotné  a telesné  špecifiká ,
- dbať na sprá vne sedenie žiaka,
- sprá vne využiť existujúce vybavenie školy školským ná bytkom,
- zabezpeč iť vhodné  mikroklimatické  podmienky v triedach,
- dodržiavať zá sady psychohygieny vo vyuč ovacom procese,
- klá sť dôraz na pohybovú aktivitu žiakov (6, 7, 8, 9),
- rešpektovať zá sady prá ce s poč ítač om.

V druhej etape projektu v r. 2005 sa rovnakou metodikou zhodnotili všetky uvedené
krité riá  spolu s držaním tela žiakov a porovnali sa výsledky, ku ktorým sme dospeli v prvej
a druhej etape projektu.

Výsledky
V porovnaní s rokom 2002 stúplo percento detí so zohľadnenou ľavorukosťou

zo 63,6% na 77% (obr. 1). Podobná  je situá cia u detí s refrakč nými chybami, kde stúpol
podiel detí, ktoré  majú svoje zdravotné  postihnutie zohľadnené  pri výbere pracovného miesta,
t.j. sedia v prvých laviciach, o štyri percentá  (obr. 2).

Významne vzrá stol poč et tých detí so sluchovým postihnutím, ktoré  majú tento
handicap zohľadnený – z pôvodných 75,7% na 81% (obr. 3).

Pre rôzne ortopedické  ťažkosti v r. 2005 udá valo pravidelné  ná vštevy u ortopéda 7%
opýtaných detí oproti 8,3% z r. 2002, č o predstavuje mierny pokles (obr. 4).

Bolesti hlavy a chrbta udalo v druhej etape prieskumu menej žiakov ako v r. 2002 –
8,5% oproti 11,6% v prvej etape, č o možno pravdepodobne okrem iného pripísať aj mierne
zlepšenej situá cii v oblasti vybavenosti škôl adekvá tnym školským ná bytkom (obr. 5).

Primeranosť sedenia pri stole stúpla z 52% v r. 2002 na 58% v r. 2005 (obr. 6) a
primeranosť sedenia na stolič ká ch z 50% v r. 2002 na 58,6% v r. 2005 (obr. 7).

Percento žiakov so sprá vnym držaním tela, ktoré  sa orientač ne hodnotilo jednoduchým
testom, bolo zhruba v oboch sledovaných rokoch rovnaké  (obr. 8).

Rozdiely v mikroklimatických podmienkach v sledovaných triedach (osvetlenie, hluk,
vetranie, teploty v lete a v zime) sa nezaznamenali (obr. 9 – 14). 
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Obr.1. Zohľadnenie ľavorukosti pri výbere pracovného miesta žiakov (porovnanie r. 2002 a 2005)

 Obr. 2. Zohľadnenie refrakč nej chyby pri výbere pracovného miesta (porovnanie r. 2002 a 2005)

 Obr. 3. Zohľadnenie sluchovej odchýlky pri výbere pracovného miesta (porovnanie r. 2002 a 2005)
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Obr. 4. Ortopedické  problémy u žiakov ZŠ (porovnanie r. 2002 a 2005)

Obr. 5. Žiaci s bolesťami hlavy, resp. chrbta (porovnanie r. 2002 a 2005)

Obr. 6. Primeranosť sedenia žiaka pri stole vzhľadom k výške (porovnanie r. 2002 a 2005)
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Obr. 7. Primeranosť sedenia žiaka na stolič ke vzhľadom na výšku (porovnanie r. 2002 a 2005)

Obr. 8. Držanie tela žiakov ZŠ (porovnanie r. 2002 a 2005)
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 Obr. 9. Denné  osvetlenie v triedach (porovnanie r. 2002 a 2005)
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Obr. 10. Umelé  osvetlenie v triedach (porovnanie r. 2002 a 2005)

 Obr. 11. Hluk z vonkajšieho prostredia (porovnanie r. 2002 a 2005)

Obr. 12. Teplota tried v lete (porovnanie r. 2002 a 2005)
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Obr. 13. Teplota tried v zime (porovnanie r. 2002 a 2005)

Obr. 14. Vetranie v triedach (porovnanie r. 2002 a 2005)

Zá ver
Na zá klade výsledkov možno konštatovať, že pedagogickí pracovníci si zač ali viac

uvedomovať význam vytvorenia adekvá tnych pracovných podmienok pre každé  dieťa tak,
aby nepociťovalo dôsledky potenciá lneho zdravotného postihnutia a mohlo sa poč as
vyuč ovania sústrediť na prá cu bez rušivých a obmedzujúcich momentov.

Napriek tomu, že tieto č íselné  údaje zďaleka nie sú uspokojivé , možno ich považovať
za pokrok a úspech aj vďaka aplikovaným intervenč ným opatreniam na jednotlivých školá ch,
nakoľko pedagógovia využili predovšetkým najjednoduchšie riešenie nepriaznivej situá cie –
premiestnenie ná bytku do tried primerane fyzickým parametrom jednotlivých žiakov.

Možno predpokladať, že zlepšenie ergonomických podmienok na školá ch spolu
s akcentá ciou aktívneho fyzického pohybu povedie u školských detí k zlepšeniu ich
posturá lneho zdravia a zá roveň zníži pravdepodobnosť vzniku degeneratívnych ochorení
chrbtice v dospelosti.
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Ú vod
Východiskem pro koncipová ní projektu je interakční pojetí zdraví, t.j. vzá jemná

souvislost mezi zdravím tělesným, duševním a sociá lním, mezi zdravím jedince a zdravým
prostředím. Realizací projektu chceme přispět k naplňová ní dílčího úkolu 11.1.4. programu
Zdraví 21: Zlepšení stavu pohybového apará tu dětí.

Cílem projektu je předložit a realizovat program kompenzace a prevence dů sledků
nepřiměřené školní zá těže, zejména nadměrné statické zá těže a objektivním hodnocením tvaru
a funkce pá teře doká zat vliv optimalizace pohybové aktivity na vývoj držení těla u dětí.

O naléhavosti řešené problematiky svědčí i legislativní opatření.Ve vyhlá šce 410/2005
Sb. ze dne 4. ř íjna 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zař ízení a
provozoven pro výchovu a vzdělá vá ní dětí a mladistvých, se v § 21 mimo jiné uvá dí: Při
výuce je třeba dbá t na prevenci jednostranné statické zá těže vybraných svalových skupin
výchovou žá ků  ke sprá vnému sezení a držení těla. Ve školském zá koně v § 5 je uvedeno, že
ve školním vzdělá vacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součá stí výchovy ke
zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chá panému jako vyvá žený stav tělesné, duševní a
sociá lní pohody.

Nedostatečná  (zejména spontá nní) pohybová  aktivita  je již u dětí předškolního věku
jedou z hlavních př íčin negativních  funkčních změn hybného systému. K dalšímu zhoršení
dochá zí se zahá jením školní dochá zky, která  souvisí s rizikem vystavení nepřiměřené školní
zá těži. Pro dítě v mladším školním věku je bezesporu nepřiměřenou školní  zá těží kombinace
nedostatečné pohybové aktivity, nadměrné statické zá těže, podmíněné vnucenou polohou
vsedě při většině školních zaměstná ní  a zvýšeného psychického napětí. To vše jsou zá roveň
nejdů ležitější negativní faktory které vedou  k nepř íznivému vývoji opěrného a pohybového
apará tu. Dochá zí k maladaptačním změná m, mezi něž patř í svalová  dysbalance, vadné držení
těla (prohloubení nebo oploštění fyziologických křivek), chybné hybné stereotypy. Nejsou-li
pak maladaptační změny hybného systému dětí sprá vně a včas kompenzová ny, stoupá  riziko
morfologického zafixová ní pů vodně funkčních poruch.

Metody a způ sob realizace projektu
Komplexnost vnitřních i vnějších př íčin maladaptačních změn a tedy i vadného držení

těla je zřejmá  (tab. 1).
Ve školá ch se mů že prevence soustředit zejména na vnější př íčiny vzniku vadného

držení těla, které jsou ovlivnitelné podmínkami prostředí a zaměstná ním dětí. V ná mi
oslovených tř ídá ch byla doporučena tato konkrétní opatření:
                                                          
1 Národní program zdraví - Projekt podpory zdraví i.č. 9554
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1. Vybavení tř íd ergonomickým ná bytkem.
2. Prosazová ní kinestetického učebního stylu (dynamický prů běh vyučovacích hodin,

častá  změna  pracovní polohy, zařazová ní protahovacích, uvolňovacích a posilovacích cviků
v nízkých polohá ch, spontá nní volný pohyb o přestá vká ch).

3. Zvolení dynamického sedu jako alternativního sedu ke statickému (na velkých
balančních míčích  nebo s pomocí overballů , další využití overballů   k podklá dá ní učebnic při
čtení,  umístění mezi  hrudník a hranu školní lavice, vypodklá dá ní opěrky v místě bederní
lordózy,  využití při hodiná ch tělesné výchovy).

Tab. 1. Př íčiny vzniku vadného držení těla
Vnitřní Vnější

Genetické faktory,
duševní a tělesný
stav dítěte

Hypokinéza a nadměrná  statická  zá těž, nevhodné mikroklima ve tř ídě, špatné
osvětlení, hluk, nedostačující pracovní místo, nevhodný školní ná bytek, nadměrná
hmotnost aktovky a její špatné umístění na zá dech, nevhodná  výživa a špatný pitný
režim, stres

Na začá tku školního roku  2005/2006 byli zúčastnění pedagogové i rodiče teoreticky i
prakticky sezná meni s projektem  a byla provedena vstupní měření u souboru 40 dětí 1.
ročníků  a 46 dětí 5. ročníků  10. ZŠ v Plzni. Výběr školy byl proveden ná hodně, cíleně pak
byly vybrá ny děti mladšího školního věku. Výsledky  měření dětí 5. ročníků , které
prezentujeme v tomto př íspěvku, budou sloužit jako kontrolní skupina pro ná sledné porovná ní
po 4-leté zá měrné pohybové stimulace dětí 1. ročníků .

Ve snaze o zvýšení objektivity vyšetřová ní byla použita ná sledující kombinace
hodnocení statické složky hybného systému:

1. aspektivní somatoskopická  metoda – test dle Mathiase,
2. aspektivní hodnocení tvaru pá teře modifikovanou metodou vychá zející z hodnocení

dle Jaroše a Lomíčka (v boční i předozadní projekci) a
3. somatografické měření diagnostickým př ístrojem DTP-1 (Kolisko et al., 2003).

            Dá le jsme provedli vyšetření některých nejčastěji zkrá cených a oslabených svalových
skupin dle Jandy (1996) a Kabelíkové (1997):

1. zkouška předklonu – posouzení zkrá cení paravertebrá lních svalových skupin,
2. vyšetření oslabení paravertebrá lních svalů ,
3. vyšetření oslabení břišních svalů  a
4. vyšetření oslabení hýžďových svalů .
Výsledky svalových testů  prezentujeme s vědomým zjednodušením a s ohledem na

možnost využití uvedených zkoušek v pedagogické praxi předklá dá me tř ístupňovou šká lu
hodnocení (1 – test dítě zvlá dlo, 2 - zvlá dlo s chybami, 3 - nezvlá dlo)

Výsledky a diskuse
Srovná ní výsledků  aspektivní metody a výsledků  vyšetření diagnostickým systémem

DTP-1 uká zalo na možnost subjektivní chyby při aspektivní metodě. Zejména při hodnocení
v boční projekci a stavech hodnocených dle DTP-1 jako oploštění jednotlivých úseků  pá teře.
Aspektivní metodou byl stupeň této odchylky častěji hodnocen ještě jako dobré držení těla.

Rozdíly v hodnocení polohovým snímačem vyplývají dá le z  časové ná ročnosti
vyšetření dítěte polohovým snímačem (kolem 30 s.), při kterém obdobně jako u testu dle
Mathiase přechá zí dítě do uvolněného ná vykového stoje vzhledem k  nízké úrovni statiky
držení těla. Jedná  se tedy většinou o funkční vady, u kterých je ale vysoké riziko nebezpečí
zafixová ní vadného držení těla (tab. 2, 3).

Výsledky získané pomocí diagnostického systému DTP-1 jsme zohledňovali při
konečném určení kvality postury vzhledem k větší objektivitě tohoto vyšetření (tab. 4).
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Tab. 2. Hodnocení držení těla
Kvalita 1 Kvalita 2 Kvalita 3 Kvalita 4

boční projekce
Aspektivní metoda 0 % 26 % 67 % 7 %
DTP-1 0 % 13 % 78 % 9 %

předozadní projekce
Aspektivní metoda 9 % 74 % 17 % 0 %
DTP-1 7 % 78 % 15 % 0 %

Tab. 3. Hodnocení jednotlivých úseků  pá teře

C-hyperlordóza Th-hyperkyfóza L-hyperlordóza Plochý tvar
kř ivky

Odstávající
lopatky

Aspektivní metoda 96% 87% 37% 50% 43%
TP-1 96% 87% 39% 54%

Tab. 4. Zá kladní typy postury dle DTP–1

Optimá lní Hyperkyfotický Hyperkyfo-
lordotický Hyperlordotický Plochý tvar kř ivky (oploštění

určitého úseku pá teře)
0 % 7 % 39 % 0 % 54 %

Diagnostický systém DTP–1 umožňuje grafickou a numerickou analýzu označených
bodů  (v našem př ípadě trnových výběžků ) v tř írozměrné kartézské soustavě. Ve srovná ní
s aspektivní metodou získá vá me tak přesný popis zakřivení pá teře.

Při našem šetření ná s překvapil častý ná lez oploštění určitého úseku pá teře, zejména
v oblasti hrudní pá teře a na přechodu Th–L. Alarmující je nejčastější výskyt hypolordotické
bederní pá teře s hyperkyfotickou hrudní čá stí pá teře a výrazně předsunutou hlavou vpřed.
Tento nefyziologický tvar pá teře je s největší pravděpodobností výsledkem současného
životního stylu, zejména pak dlouhodobého nekompenzovaného zaujímá ní statického
„kyfotického sedu“ se sklopenou pá nví vzad.

Výsledky vyšetření ná mi vybraných zkrá cených a oslabených svalových skupin
uvá díme v tab. 5. Obdobně jako výsledky statické složky držení těla ani výsledky testová ní
funkčního stavu vybraných svalových skupin nevykazují př íliš uspokojivý stav úrovně
podpů rně pohybového apará tu našeho výběrového souboru.

Tab. 5. Vyšetření vybraných zkrá cených a oslabených svalových skupin
Zkrácení (%) Oslabení (%)

Zkouška
předklonu

Paravertebrá lní
zá dové sv. Bř išní svaly Hýžďové svaly (P) Hýžďové svaly (L)

St. 1 22 24 17 4 2
St. 2 71 46 33 28 22
St. 3 7 30 50 68 76

Zá věr
Př íspěvek dokumentuje významný výskyt vadného držení těla a oslabení či zkrá cení

vybraných svalových skupin u většiny dětí ve vyšetřovaném souboru. Korekce hybného
systému vyžaduje pravidelnou, dů slednou a zá měrnou úpravu pohybového režimu
s individuá lním výběrem vhodných cvičebních tvarů . V opačném př ípadě mů žeme již tak
nestabilní posturá lní funkci ubližovat a daný stav ještě zhoršovat. Z uvedeného dů vodu
považujeme za nutnou spoluprá ci pedagogů  a rodičů  s fyzioterapeutem či ortopedem.

Doporučení
Zvyšovat erudovanost pedagogů  – nabízet doškolovací seminá ře zabývající se

problematikou kinestetického učebního stylu a kompenzačních cvičení v prů běhu školního
vyučová ní.
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Zařazovat do pedagogické diagnostiky vyšetření úrovně posturá lní funkce, předložit
pedagogů m možnosti orientačního vyšetření a ná sledné korekce.

Zvýšit hodinovou dotaci tělesné výchovy a přispět k jejímu zkvalitnění.
Klá st dů raz na nutnost každodenního spontá nního i ř ízeného pohybu dětí.
Kladně motivovat vztah dětí k pohybové aktivitě, při ná cviku kompenzačních cvičení

používat vhodné a pestré pomů cky.
Zlepšovat spoluprá ci rodičů , školy a lékař ů  při podpoře všech aktivit, které naučí děti

přijímat zodpovědnost za kvalitu vlastního zdraví.
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VÝ SKYT VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU V Č R1

J. Kratě nová1, K. Žejglicová1, M. Malý 1, V. Filipová2

1Státní zdravotní ú stav Praha, Centrum hygieny ž ivotního prostředí, Č eská republika
vedoucí: MUDr. R. Kubínová

2Zdravotní ú stav Středočeského kraje, pobočka Praha, Č eská republika
ředitel: MUDr. M. Svoboda

Ú vod
Onemocně ní pohybového aparátu, jejichž  vý skyt se stále zvyšuje, představují ve

vyspě lý ch státech svě ta závaž ný  zdravotní a zdravotnický  problém (13, 17). Postihují nejen
populaci dospě lý ch, ale stále častě ji se objevují již  v dě tském vě ku. V ČR jsou tyto obtíž e
spolu s alergiemi nejčastě jší příčinou sledování dě tských a dorostových pacientů  (11, 18). Přesné
ú daje o vý skytu vadného drž ení tě la (VDT) v ČR nejsou známy, odhady z vý sledků  projektů
podpory zdraví (5) se pohybují okolo 30 % u dě tí mladšího školního vě ku a 10 % u
předškoláků , bolesti v zádech uvádě lo 50 % dotázaný ch ve vě ku 13 – 15 let. V zahraniční
literatuře se informace o obtíž ích pohybového aparátu objevují spíše sporadicky, vý sledky
metaanalý zy z roku 1999 uvádě jí poruchu drž ení tě la u témě ř 30 % dě tí ve vě ku 11 – 17 let,
bolesti zad dě tí a dospívajících jsou uvádě ny v rozmezí 30 – 50 %, evidentní je nárů st
prevalence s vě kem (1, 8).

Změ nou ž ivotního stylu po zahájení povinné školní docházky dochází u dě tí k omezení
spontánního pohybového projevu. S vě kem se prodluž uje čas strávený  sezením doma i ve škole,
obvykle v ergonomicky nevyhovujícím nábytku, a tyto faktory spolu s psychickou zátě ž í a
zejména nedostatkem všestranného pohybu mají nepříznivý  vliv na pohybovou soustavu (6).
Rozvíjející se svalová nerovnováha je zpočátku funkční poruchou s charakteristickými změ nami
reliéfu tě la, postupně  však vznikají strukturální změ ny, jak na mě kkých tkáních, jako jsou vazy,
chrupavky a svaly, tak pozdě ji i na kostně -kloubních strukturách, kdy již  hovoříme o fixované
posturální vadě . Stav mů ž e bý t provázen blokádami a bolestmi s nutností lékařského ošetření.
Vadné drž ení tě la ve stadiu funkční poruchy lze na rozdíl od fixované vady vědomě  vyrovnat aktivním
svalovým ú silím (2, 8) a je možné ho pravidelným a cíleným cvičením ovlivnit (5).

Smyslem naší práce bylo zjistit prevalenci vadného drž ení tě la u školních dě tí, přispě t k
poznání hlavních rizikový ch faktorů  tohoto stavu a přinést vě decký  podklad pro intervenční
programy prevence onemocně ní pohybového aparátu.

Metodika
Studie byla provedena v 10 mě stech ČR rů zné velikosti na reprezentativním souboru

dě tí ve vě ku 7, 11 a 15 let, narozený ch v letech 1996, 1992 a 1988. Sbě r dat probě hl v rámci
preventivních prohlídek u dě tský ch praktický ch lékařů . Počet dě tí byl stanoven na 1200 v
kaž dé vě kové skupině , celkem tedy 3600 dě tí. V kaž dé lokalitě  byli vybráni 3 – 4 pediatři a
do studie zařazeny všechny dě ti, které ve vymezeném období přišly na preventivní prohlídku.
Ze stanoveného počtu 3600 se na preventivní prohlídku dostavilo a bylo vyšetřeno 3520 dě tí
(50 % chlapců ), respondence tedy činila 97,7 %.
                                                
1 Studie byla financová na za podpory grantu IGA MZ CR NJ/7386 – 3, projekt byl schvá len etickou
komisí Stá tního zdravotního ústavu.
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Jednalo se o prevalenční prů řezovou studii. Data byla získána na základě  lékařského
vyšetření a dotazníkového šetření, zjiště ní osobní anamnézy a vyšetření pohybového aparátu
provedl dě tský  praktický  lékař. Dítě  spolu s doprovázející osobou vyplnilo samostatný
dotazník. Dotazník obsahoval otázky popisující pohybovou aktivitu dítě te, její rozsah a
kvalitu, otázky na využ ití volného času dítě te, dále otázky týkající se rodinné anamnézy,
vzdě lání rodičů  atd.

Kritériem pro výbě r metodiky lékařského vyšetření byla jednoduchost, časová
nenáročnost, relativní přesnost a snadné zaznamenání vý sledků . Po konzultaci s rehabilitačními
pracovníky byla pro hodnocení drž ení tě la zvolena metodika „Určení typu drž ení tě la pomocí
klasických postojových standardů  pro hochy a dívky podle Kleina, Thomase a Mayera“ (12) a
orientační hodnocení drž ení tě la podle Mathiase. Autoři rozdě lují drž ení tě la do 4 stupňů  a rozlišují
hodnotící kritéria drž ení tě la u dívek a chlapců  dle siluetografu. K dosaž ení maximální objektivity
při vyšetření byla ještě  před zahájením projektu zorganizována instruktáž , kterou vedl
odborník z oboru rehabilitace. Před začátkem šetření byl vypracován a spolupracujícím
lékařů m předán „Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítě te v ordinaci praktického
dě tského lékaře“.

Vý sledky
1. Vadné drž ení tě la ve vztahu k ně kterým ukazatelů m zdravotní anamnézy
Vý skyt VDT byl závislý  na vě ku (p < 0,001), nejvě tší nárů st ve vý skytu VDT byl

zaznamenán mezi 7. a 11. rokem vě ku (33,0 % a 40,8 %; p < 0,001). Mezi 11. a 15. rokem
vě ku byl rozdíl ve vý skytu VDT nevý znamný  (40,8 % a 40,6 %; p = 0,944). Celkově  se vadné
drž ení tě la vyskytlo u 38,3 % z 3520 vyšetřený ch dě tí ve vě ku od sedmi do patnácti let (obr.
1). Vý znamně  častě jší vý skyt VDT byl u chlapců  ve srovnání s dívkami (41,8 % vs. 34,4 %; p
< 0,001). Tento rozdíl se neprojevil u sedmiletý ch.
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Obr. 1. Vý skyt vadného drž ení tě la u dě tí v Č R dle vě ku

Mezi nejčastě jší vady patřily odstávající lopatky (49,7 % všech vyšetřený ch dě tí),
zvý šená bederní lordóza (31,7 %) a kulatá záda (31,4 %). Vý skyt tě chto posturálních vad byl
s vý jimkou bederní lordózy závislý  na vě ku. Vý skyt kulatý ch zad byl vyšší u starších dě tí ve
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srovnání se sedmiletými (p < 0,001). U patnáctiletý ch byl naopak niž ší vý skyt odstálý ch
lopatek (zpevně ní svalstva trupu) ve srovnání s mladšími dě tmi (p < 0,001).

Za již  fixované onemocně ní pohybového aparátu je považ ována skolióza páteře, která
ovlivňuje celou funkci páteře a ve svý ch dů sledcích (deformace hrudníku) vede ke sníž ené
vitální kapacitě  plic a sníž ení vytrvalosti. Tuto diagnózu lékaři stanovili u 205 (5,8 %)
vyšetřený ch dě tí, vý skyt byl závislý  na vě ku (p < 0,001), prevalence se pohybovala od 1,5 %
do 10,5 % (tab. 2), u patnáctiletý ch také na pohlaví (p = 0,04). Nejvyšší prevalence byla u
patnáctiletý ch dívek (12,1%). Pravdě podobnost onemocně ní skoliózou byla vyšší u dě tí
s pozitivní rodinnou anamnézou – při existenci onemocně ní u matky nebo otce (OR = 1,96;
95% CI = 1,46–2,64; p < 0,001).

Pro rů zné obtíž e pohybového aparátu bylo ve specializovaný ch ambulancích vyšetřeno
celkem 21,6% všech dě tí, bez rozdílu mezi pohlavími. Počet vyšetřený ch dě tí se s vě kem
zvyšoval, specialistu navštívila třetina patnáctiletý ch.

Vadné drž ení tě la, v dů sledku svalové nerovnováhy, mů ž e bý t příčinou funkčních poruch a
blokád, často provázený ch bolestí hlavy, krční a bederní páteře. Nejvyšší byla prevalence
bolestí hlavy, jejichž  alespoň občasný  vý skyt uvedlo 29 % dě tí. Vý skyt byl závislý  na vě ku
(p<0,001) obdobně  jako vý skyt vadného drž ení tě la: byl vý znamně  vyšší v 11. roce vě ku
(33,5 %) než  v 7. roce (16,7 %). Na bolesti hlavy si vý znamně  častě ji stě ž ovaly dívky ve
srovnání s chlapci (32,1 % vs. 25,6 %; p < 0,001). Č asté bolesti hlavy (nejméně  1x týdně )
uvedlo celkem 7,7 % dě tí. Ve srovnání s dě tmi se správným drž ením tě la se bolesti hlavy,
krční i bederní páteře vyskytly častě ji u dě tí s VDT (obr. 2).

Při hodnocení vztahu BMI k drž ení tě la bylo zjiště no, ž e nejvyšší podíl vý skytu
vadného drž ení tě la byl u dě tí s podváhou (48,5 %), tj. s BMI pod 10. percentilem. Naopak
nejniž ší vý skyt byl u dě tí s vyšším BMI a v porovnání s dě tmi s normálním BMI byl tento
rozdíl vý znamný  (33,6 % vs. 38,1 %; p < 0,001) (obr. 3). Pravdě podobnost vý skytu vadného
drž ení tě la byla tedy niž ší u dě tí s BMI nad 90. percentilem (OR = 0,81, 95%CI = 0,66–0,99;
p = 0,045) ve srovnání s dě tmi s normálním BMI.
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2. Aktivity ve volném čase a ve škole
Pravidelně , ve sportovním oddíle nebo neorganizovaně , sportuje ve svém volném čase

81,1 % dě tí. Organizovanou sportovní aktivitu uvedlo celkem 49,1 % dě tí, vý znamně  více
jedenáctiletý ch než  sedmiletý ch (56,3 % vs. 45,6 %; p < 0,001). U patnáctiletý ch byla ú roveň
sportování (45,3 %) srovnatelná se sedmiletými. Rozdíl mezi patnáctiletými chlapci a
dívkami byl vý znamný  (p < 0,001), patnáctileté dívky sportovaly nejméně  ze všech (39,2 %).
Organizovaně  dě ti sportovaly nejčastě ji 2x týdně  (medián), v prů mě ru uvádě ly 4 hodiny
týdně .

0% 20% 40% 60% 80% 100%

podvá ha

norma

nadvá ha

obezita

výborné dobré chabé š patné

Obr. 3. Vztah drž ení tě la a BMI

U dě tí, které vů bec nesportovaly (18,9 % vyšetřený ch), byl vyšší vý skyt VDT ve
srovnání s dě tmi pravidelně  sportujícími alespoň 1x týdně  ať již  organizovaně  či
neorganizovaně . Při porovnání vlivu organizované a neorganizované pohybové aktivity mě ly
niž ší pravdě podobnost vý skytu VDT dě ti sportující v oddíle. Dě ti s vý borným drž ením tě la
vě novaly v prů mě ru organizovanému sportu za týden statisticky vý znamně  více času ve
srovnání dě tmi se špatným drž ením tě la (4,7 vs. 3,6 hodin; p = 0,007).

Mezi nejoblíbeně jší sporty u chlapců  patří fotbal (pravidelně  ho hraje 42 % chlapců ),
cyklistika (38 %), plavání (30 %), následuje hokej (20%). U dívek je to cvičení typu „aerobic,
tanec, balet“ (32 %), následuje plavání (29 %) a cyklistika (28 %). Všestranné cvičení typu
„Sokol“ provozuje 9 % chlapců  a 11 % dívek.

Mož nost volného pohybu o velké přestávce ve škole uvedlo celkem 60,2 % dě tí.
Cvičení bě hem vyučovacích hodin provádí se svými učiteli 36,2 % dě tí, tento ú daj byl
vý znamně  závislý  na vě ku (sedmiletí: 65,6 %, jedenáctiletí: 37,8 %, patnáctiletí: 10,4 %; p <
0,001). Pravdě podobnost vý skytu vadného drž ení tě la byla u dě tí cvičících ve škole v prů bě hu
vyučování niž ší ve srovnání s necvičícími dě tmi (OR = 0,72; 95%CI = 0,62-0,86; p < 0,001,
vě k dě tí byl ve výpočtu pravdě podobnosti zohledně n).

Č as trávený  u televize, videa nebo počítače byl udáván v prů mě ru 2 hodiny denně .
Nejpočetně jší skupinu (42,3 %) tvořily dě ti, které tráví tímto způ sobem 1,5 – 2 hodiny denně .
Dě ti, které sledovaly televizi (PC, video) déle než  2 hodiny denně , mě ly vyšší
pravdě podobnost vý skytu VDT. Objem času tráveného tímto způ sobem se zvyšoval s vě kem.
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Podíl dě tí trávících více než  3 hodiny denně  u počítače představoval u patnáctiletý ch 20,4 %,
častě ji se jednalo o chlapce (p < 0,001) (obr. 4).

Při hodnocení vztahu doby strávené sezením u PC, TV, videa atd. a vybraný ch
ukazatelů , bylo zjiště no, ž e statisticky vý znamně  více času (vyšší denní hodinový  prů mě r)
tráví tímto způ sobem dě ti s vadným drž ením tě la, dě ti s častými bolestmi hlavy, krční a
bederní páteře, dě ti s BMI nad 90. percentilem a dě ti, které vů bec nesportují.

3. Doplňující informace získané od rodičů  dítě te
Vzdě lání rodičů  nemě lo na vý sledné hodnocení drž ení tě la dítě te vliv. Naproti tomu

pozitivní vliv vyššího vzdě lání rodičů  se projevil na ovlivně ní doby, kterou dě ti tráví u
počítače, a také v podpoře sportovní aktivity dítě te. Dě ti z rodin, kde mě li oba rodiče maturitu
nebo VŠ, trávily denně  u počítače méně  (p < 0,001) času a zároveň se častě ji vě novaly sportu
jak organizovanému, kde byl rozdíl vý razně jší (63,1 % vs. 41,3 %; p < 0,001), tak
neorganizovanému (69,4 % vs. 59,3 %; p < 0,001).

Sportu se v minulosti vě novalo 54,3 % matek a 64,7 % otců , současnou sportovní
aktivitu uvedlo pouze 19,8 % matek a 25,6 % otců . Současná či minulá sportovní aktivita
rodičů  jednoznačně  pozitivně  ovlivnila sportovní aktivitu dítě te. Procento nesportujících dě tí
bylo niž ší v rodinách sportujících rodičů  ve srovnání s rodinami, kde rodiče nikdy
nesportovali (14,5 % vs. 34,0 % dě tí; p < 0,001). Sportovní aktivita rodičů  mě la také vliv na
formu sportování dítě te (organizovaná, neorganizovaná). Rodiče, kteří sami sportují, více
podporují organizovaný  sport u svý ch dě tí, v oddíle sportovalo 54,7 % jejich dě tí ve srovnání
s 32,0 % dě tí nesportujících rodičů  (p < 0,001).

Nejčastě ji uvádě nou překáž kou sportování byl nezájem dítě te (19,7 %), na druhém
místě  dů vody časové (16,8 %), dále finanční (7,8 %) a zdravotní (6,6 %). Sport považ uje za
finanční zátě ž  rodinného rozpočtu 25,6 % rodičů  sportujících dě tí. Předpoklad finančního
zatíž ení vyslovilo také 33,1 % rodičů  nesportujících dě tí.

Přes tři čtvrtiny rodičů  uvedly, ž e sport je pro jejich rodinu dů lež itý , pozitivní vý znam
sportu si častě ji uvě domovali lidé s vyšším vzdě láním. Dě ti samy na otázku, zda vě dí, ž e je
pohyb dů lež itý  pro zdraví, odpově dě ly pozitivně  v 94,2 %.
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Diskuse
Pojem „vadné drž ení tě la“ je stále častě ji vyslovován dě tskými lékaři při preventivních

prohlídkách i v ordinacích specialistů . Vzhledem k tomu, ž e jeho prvotním projevem je často
pouhá změ na reliéfu tě la bez subjektivních obtíž í, nejčastě ji bolestí, nebývá tomuto stavu
vě nována potřebná pozornost. Naše vý sledky ukazují, ž e situace je znepokojivá: praktickými
dě tskými lékaři byla porucha drž ení tě la nalezena u témě ř 40 % školních dě tí. S velkou
pravdě podobností by hodnocení stavu pohybového aparátu bylo ještě  více nepříznivé, kdyby
dě ti vyšetřovali specialisté v oboru rehabilitace či ortopedie.

Prevalence vadného drž ení tě la byla vyšší u starších dě tí, rozdíl byl vý razný  zejména
mezi 7. – 11. rokem vě ku, kdy probíhá u dítě te první rů stová akcelerace, charakteristická
disproporcí mezi rů stem tě la (zejména kostí) a vývojem jednotlivý ch systémů . V tomto vě ku
jsou kosti stále v ně který ch místech chrupavčité, vazivo nemá dostatečnou pevnost, svalstvo
neustále dohání rů st kostí a řídící systém není ještě  vyzrálý  (3). Naše vý sledky naznačují, ž e
právě  mladší školní vě k je velmi dů lež itým a ideálním obdobím pro uplatně ní a pů sobení
preventivních aktivit. Je to období, kdy je mož né vadné drž ení tě la plošně  kompenzovat a
vhodnými pohybovými programy mu předcházet (5). Poslední vý zkumy ukazují, ž e kromě
obratnosti, rychlosti a přimě řené síly snesou dě ti tohoto vě ku vě tší vytrvalostní zatíž ení, než  se
dosud předpokládalo, naopak statické přetě ž ování svalů  vede u dítě te k rychlejšímu nástupu
ú navy, neboť regulační mechanizmy nejsou dostatečné. Dalším specifikem v tomto vě ku je i
mož nost vě tší motivace pro cvičení. Dítě  má všechny předpoklady pro rozvoj pohybový ch
schopností a nedostatek pohybu motorický  vývoj brzdí (9). Mě lo by platit, ž e mladší školák by mě l
trávit v pohybu stejnou dobu jako sezením ve škole (4). Kromě  nedostatečné pohybové aktivity
ve volném čase jsou velké rezervy v mož nostech ovlivně ní vhodného pohybového rež imu ve
školním prostředí, kde dítě  tráví značnou část svého času a je vystaveno dlouhodobému
jednostrannému zatíž ení. Kompenzace pohybovou aktivitou (spontánní pohyb o přestávkách,
cílené cviky v lavicích v prů bě hu vyučování atd.) by byla zásadním příspě vkem pro prevenci
budoucích obtíž í.

Překvapujícím zjiště ním bylo lepší drž ení tě la u dě tí s vyšší hmotností. Vyšší tuková
vrstva mů ž e zakrývat existující nedostatky lépe viditelné u normostenický ch či astenický ch
jedinců , ale také patrně  přispívá ke stabilitě  páteře. Objektivně  to potvrzuje v naší studii niž ší
vý skyt rentgenologicky potvrzené skoliózy u dě tí s vyšší hmotností. Odpovídá to
zkušenostem obezitologů , kteří upozorňují na nutnost posílení svalstva trupu s nárů stem
svalové hmoty při neú mě rném hubnutí. V kaž dém případě  je třeba nadmě rnou hmotnost
považ ovat za jeden z nejzávaž ně jších rizikový ch faktorů  řady neinfekčních chronický ch
onemocně ní, zejména kardiovaskulárních, ale i kloubního aparátu, s projevy v pozdě jším
vě ku. Na nadmě rně  zatě ž ovaný ch končetinách dochází k osovým odchylkám a k předčasnému
vývoji cévních (varixy) a artrotický ch změ n (7).

Pro vytváření pozitivního vztahu dě tí ke sportu a pohybu vů bec se jako velmi
vý znamný  jeví postoj rodičů  k pohybovým aktivitám. Naše vý sledky dokumentují, ž e
dospě lý , který  se vě nuje sportu, dokáž e svým chováním motivovat své blízké a svoje návyky
přirozenou cestou přenést na své dě ti. Totéž  lze předpokládat i v případě  vlivu školy a učitele.
Jak dokazuje řada studií (8, 14), dů lež itým socioekonomickým faktorem, ovlivňujícím
zdravotní stav, je vzdě lání. Vzdě laně jší lidé mají uvě domě lejší ú roveň postojů  k ž ivotnímu
stylu, včetně  pohybové aktivity. Vyšší vzdě lání rodičů  se v naší studii pozitivně  odrazilo ve
vě tší podpoře pohybový ch aktivit dě tí i v hodnocení vý znamu sportu a pohybu obecně .

Závě r
Problém vadného drž ení tě la u školní mládež e je předmě tem odborného zájmu již  řadu

let. Naše práce přinesla dů kazy, ž e k vý znamným dů vodů m vzniku vadného drž ení tě la u
současné dě tské populace patří deficit pohybový ch aktivit. Intervenční opatření, která by mě la
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bý t plošně  realizována zejména v rámci školní výuky, však zatím nejsou zavádě na ve vě tším
mě řítku, chybí metodické vedení, vázne spolupráce mezi zdravotníky a pedagogy. Studie
přináší poznatky o prevalenci poruch pohybového aparátu u dě tí, upozorňuje na vě kové
odlišnosti a další souvislosti. Mů ž e tím poskytnout validní podklady pracovníků m v oblasti
prevence a podpořit jejich ú silí zlepšit zdravotní stav dě tí a omezit rizika poškození zdraví ve
školním vě ku.
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Ú vod
Pri hodnotení zdravotného rizika expozície č loveka zneč isť ujúcim látkam v životnom

prostredí reprezentujú deti jednu z najzraniteľnejších skupín ľudskej populácie. Detský
organizmus sa v porovnaní s organizmom dospelého č loveka nachádza v štádiu vývoja, je
vystavený rozdielnemu stupňu expozície zneč isť ujúcim látkam a má odlišnú schopnosť  tieto
látky biotransformovať  a eliminovať  (1). Prvotný stupeň expozície dieť ať a xenobiotikám sa
uskutočňuje v období prenatálneho vývinu ich transportom cez placentu a je ovplyvnený
environmentálnou expozíciou matky (2, 3). Riziko poškodenia zdravotného stavu sa mô že
zvýšiť , ak sa expozícia zneč isť ujúcim látkam začne už počas prenatálneho vývoja jedinca (4,
5).

Polychlórované  bifenyly (PCB) patria do skupiny polycyklických aromatických
uhľovodíkov. Sú to perzistentné  lipofilné  organochlórované  zlúčeniny, ktoré  sa prirodzene
v životnom prostredí nevyskytujú, ale sú výsledkom priemyselnej č innosti č loveka. Ľ ahko
prechádzajú placentárnou barié rou, sú vylučované  do materského mlieka (6) a mô žu mať  za
následok poruchy endokrinného, imunitného, nervového a reprodukčného systému (7, 8).

V oblasti Michalovce – Strážske na východnom Slovensku prebiehala v rokoch 1959 –
1984 intenzívna priemyselná produkcia PCB (pod názvom Delor); celkovo bolo
vyprodukovaných až 22 000 ton PCB. Aj keď bola výroba týchto toxických látok ukončená
v 80-ych rokoch, ich rezíduá sa stále nachádzajú v zložkách životného prostredia. Kočan
a kol. (1994) zistili, že koncentrácie PCB v ľudskom sé re boli v regióne Michalovce 3-4-krát
vyššie, v porovnaní s inými regiónmi (9).

V roku 2001 bol na východnom Slovensku s finančnou podporou US National
Institutes of Health (# RO1-CA96525) spustený projekt „Early childhood development and
PCB exposure in Slovakia“. Projekt bol zameraný na distribúciu PCB a ich metabolitov
v biologických vzorkách matiek s novorodencami a následný vplyv týchto látok na zdravotný
stav detí.

Materiál a metódy
Do projektu boli vybrané  2 regióny s rozdielnym stupňom environmentálneho

zneč istenia PCB – Michalovce/Strážske ako región s vysokým stupňom zneč istenia (N = 811)
a Svidník/Stropkov s nižšou environmentálnou expozíciou (N = 323). Matky boli oslovené  na
pô rodniciach a po podpísaní informovaného súhlasu a splnení vstupných krité rií boli zaradené
s novorodencami do projektu. Vstupné  krité ria boli nasledovné : vek matky minimálne 18
rokov, maximálne 3 predchádzajúce pô rody, pobyt v regióne aspoň 5 rokov pred
tehotenstvom, tehotenstvo bez komplikácií a novorodenec bez patológie. Základný dizajn
projektu je zobrazený na obr. 1.
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Koncentrácie PCB v materskej a pupočníkovej krvi sa stanovili použitím HR-GC
(vysoko rozlišovacej plynovej chromatografie). Na tretí, resp. štvrtý deň po pô rode sa
pomocou USG zmeral index týmusu novorodencov metódou podľa Hasselbalcha (10) (index
týmusu ako „odhad“ jeho objemu); index týmusu vznikol vynásobením najväčšieho
transsternálneho priemeru a plochy týmusu.

Matky vypĺňali po pô rode a pri opakovaných vyšetreniach dieť ať a dotazníky zamerané
na anamnézu matky, sociodemografické  charakteristiky, informácie o domácnosti, stravovaní,
životnom štýle (napr. expozícia tabakovému dymu a príjem alkoholu) a ďalších faktoroch, ktoré
by mohli ovplyvniť  rast a vývoj dieť ať a, alebo jeho expozíciu PCB.

Projekt predstavoval prospektívnu kohortovú štúdiu, deti boli opakovane vyšetrené  vo
veku 6 a 16 mesiacov; hodnotili sa predovšetkým markery imunitného systému, rast,
chorobnosť , funkcia štítnej žľazy a neurobehaviorálny vývoj dieť ať a.

Obr. 1. Dizajn projektu

Výsledky a diskusia
Vek matiek bol v rozsahu 18 – 43 rokov (priemer 25,7 rokov), 53% žien malo

stredoškolské  vzdelanie s maturitou alebo vyššie, 21% žien bolo rómskej národnosti, 46%
žien boli prvorodičky a 36% žien pred tehotenstvom fajč ilo.

Priemerné  koncentrácie PCB boli 6,53 ng/ml (SD ± 8,54 ng/ml; medián 4,48 ng/ml)
v materskej krvi a 1,38 ng/ml (SD ± 1,63 ng/ml, medián 0,87 ng/ml) v pupočníkovej krvi.
Nepotvrdili sme štatisticky významný vplyv prenatálnej expozície PCB na pô rodnú hmotnosť ,
na rozdiel od iných autorov (11, 12). Na druhej strane, chlapci narodení rómskym matkám
mali pô rodnú hmotnosť  nižšiu ako chlapci narodení bielym matkám a tento rozdiel sa
zvyšoval pri vysokej expozícii PCB (90. percentil; p < 0,0001), čo by mohlo naznačovať , že
vyššia prenatálna expozícia PCB mala výraznejší inhibičný vplyv na rast u rómskych
chlapcov ako u dievčat a tento vplyv sa mô že ešte potenciovať  ďalšími sociálnymi faktormi.

Š tatistickým hodnotením vybraných imunologických parametrov sme zistili významný
vplyv prenatálnej expozície PCB na percentuálne zastúpenie B lymfocytov v pupočníkovej
krvi novorodencov (p < 0,05), tento vplyv sa oslabil vo veku 6 mesiacov. Vyššia prenatálna
expozícia PCB mala negatívny vplyv na veľkosť  týmusu (p < 0.04). Menší týmus bol ďalej

Celá kohorta
N = 1134

Lekárske záznamy
Hladiny PCB v materskej krvi

USG týmusu a vyšetrenie sluchu
N = 1057

Hladiny PCB a OH-PCB v pupočníkovej krvi,
Imunologické  markery, N = 223

Funkcia štítnej žľazy
N = 600

Vyšetrenie detí vo veku 6 a 16 mesiacov
Neurobehaviorálny vývoj
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zistený u novorodencov, ktorých matky fajč ili, konzumovali alkohol a mali v anamnéze
respiračné  infekcie počas tehotenstva. Zatiaľ nie sú známe dô sledky, aké  mô že mať  tento
nález pre vývoj imunitného systému detí v budúcnosti. Táto štúdia v súčasnosti predstavuje
vô bec prvý dô kaz, že vyššia expozícia PCB u malých detí by mohla negatívne ovplyvniť
veľkosť  týmusu s možným ďalším narušením vývoja imunitného systému v budúcnosti.

Záver
Ženy v reprodukčnom veku žijúce na východnom Slovensku sú stále vystavené

vysokej expozícii PCB, čo by mohlo predstavovať  riziko negatívnych úč inkov tejto expozície
na ich zdravie a súčasne aj zdravie ich detí.

Projekt ďalej pokračuje, s cieľom komplexne zhodnotiť  dynamiku expozície detí PCB
a vplyv tejto expozície predovšetkým na psychologický vývoj a vývoj sluchu detí.
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KOGNITÍVNY VÝ VIN DETÍ  NARODENÝ CH V ODLIŠNÝ CH
ENVIRONMENTÁ LNYCH PODMIENKACH NA VÝ CHODNOM SLOVENSKU1

E. Š ovčíková 1, B. Drobná 1, L. Wsólova1, S. Wimmerová 1, D. Jurečkova2, V. Revický 3,
T. Trnovec1, I. Hertz-Picciotto4

1Slovenská  zdravotnícka univerzita,
2NsP Š . Kukuru Michalovce,

3NsP Svidník,
4Univerzita v Davise, Kalifornia, USA

Ú vod
Environmentá lna expozícia organický m chemický m lá tkam POPS (polychlórované

organické zlúčeniny, z ktorý ch najrozšírenejšie sú polychlórované bifenyly – PCB a
pesticídy) je mimoriadne závažná  a nebezpečná  už počas prenatá lneho a perinatá lneho vý vinu
jedinca. Dôkazy o signifikantnej negatívnej korelácii medzi hladinou PCB v krvi a vý vinom
nervového systému boli opakovane potvrdené v experimentá lnych štúdiách na zvieratách.

Epidemiologické štúdie, zamerané na sledovanie environmentá lnej expozície, t.j.
expozície v malý ch dávkach, dlhodobo v prirodzený ch podmienkach života, ukázali
nejednoznačné korelácie tohto typu. Vý znamný m zistením v tý chto štúdiách však je
tendencia, resp. asociácia medzi hladinou PCB v krvnom sére a neurobehaviorá lnym vý vinom
detí a je potvrdená   takmer vo všetký ch takto zameraný ch vý skumoch. V epidemiologický ch
štúdiách je nutné charakterizovať  a hodnotiť  environmentá lne prostredie, nielen vzhľadom na
expozíciu sledovanej lá tke, ale aj súvislosť  s iný mi environmentá lnymi faktormi, ktoré toto
prostredie dotvá rajú (psychologické, sociá lne, kultúrne a ekonomické súvislosti). Zistenie
hladiny škodlivej lá tky v organizme a porucha, resp. manifestácia deficitu v niektorý ch
kognitívnych procesoch (vý vin reči, motoriky, neadekvá tne správanie), je potrebné brať  do
úvahy aj vzhľadom na kvalitu a prítomnosť  ostatný ch, najmä psychosociá lnych podmienok
vý vinu dieť ať a.

Jedený m z vý skumný ch problémov je zisť ovanie, v ktorom štádiu vý vinu mohla
vzniknúť  neuropsychická  porucha, vzhľadom na prítomnosť  expozície škodlivý m lá tkam a
následne, ktoré zo zmien vý vinu môžu byť  reverzibilné a ktoré sú trvalé.

Cieľ a metódy
Cieľom predmetnej štúdie bolo hľadať  asociácie medzi charakteristikami prenatá lneho

a perinatá lneho vý vinu a hladinou PCB v krvnom sére, v súvislosti s ostatný mi relevantný mi
faktormi vý vinu kognitívnych a motorický ch funkcií v 16. mesiaci veku detí.

Vý skum bol realizovaný  v regiónoch Michalovce (n = 603) a Svidník (n = 206)
v rokoch 2001-2004. Podmienkou vý beru matiek do štúdie bolo, aby žili minimá lne 5 rokov
v tej iste lokalite pred narodením dieť ať a.

Procedúra vyšetrenia zahŕňala: odber krvi u matky pri pôrode, odber krvi z pupočníka
a odber krvi u dieť ať a v 16. mesiaci veku; tesne po pôrode každá  matka absolvovala
orientačné psychologické vyšetrenie, zamerané na koncentráciu pozornosti a základné
kombinačné schopnosti (Ravenov inteligenčný  test, 1986). V 16. mesiaci veku bola dieť ať u
administrovaná  Bayleyovej vý vinová  šká la (2001) na hodnotenie vý vinu kognitívnych
                                                
1 Projekt Slovakia PCB Exposures and Early Childhood Development;  hlavný koordiná tor: prof. I.
Hertz-Picciotto, Ph.D., M.P.H., koordinator na Slovensku: prof. MUDr. T. Trnovec, DrSc
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a motorický ch schopností. Okrem toho, emocioná lny vý vin dieť ať a sme hodnotili pomocou
šká ly HOME (1995), ktorú psychologička administrovala matke. Hladina PCB v krvnom sére
(ng/g lipidov) bola stanovená  vysoko rozlišovacou plynovou chromatografiou.

Vý sledky
Korelačná  analý za hladiny PCB ukázala  vzá jomné signifikantné pozitívne korelácie

medzi hladinou PCB u matky,  pupočníkovej krvi a hladiny PCB u 16 mesačný ch detí (p =
0,001). Vý kon detí v kognitívnych úlohách bol relatívne (nesignifikantne) lepší u detí s nižšou
hladinou PCB, oproti deť om s vyššou hladinou PCB v krvi (deti z Michaloviec a  okolia).
Vý znamný  rozdiel (p = 0,001) vo vý kone poznávacích, ale aj  motorický ch úloh bol medzi
etnický mi skupinami, ktoré bolo nutné pre ich veľkú početnosť  vyhodnotiť . Obe etniká
(Kaukasian, Rómsky), vzhľadom na ich sociá lnu odlišnosť  sme vyhodnotili samostatne.

Dôležitý m parametrom pre hodnotenie vý vinu detí, vzhľadom na súvislosť  s hladinou
PCB v krvi, ale aj v súvislosti s existujúcimi etnikami, bolo hodnotenie emocioná lneho
vý voja dieť ať a a stabilita/nestabilita domáceho prostredia. Tento faktor je vý znamný m
údajom pre hodnotenie neurotoxický ch účinkov organický ch lá tok na neuropsychický  vý vin
detí. Môže mať  opačný , mätúci, resp. zavádzajúci vý znam v tomto hodnotení.

Naše vý sledky ukázali, že u detí z michalovskej oblasti bolo celkové skóre
emocioná lneho vý vinu horšie, než u detí zo svidníckej oblasti (hoci tu bolo viac rómskych
detí, než v michalovskej skupine). Predovšetký m u detí z rodín s nižšou sociá lnou úrovňou sa
ukázala slabšia emocioná lna väzba matka – dieť a, pričom u tý chto detí sa ukázal aj
signifikantne negatívny vzť ah emocioná lneho vý vinu s vyššou hladinou PCB v pupočníkovej
krvi.

V konečnom epidemiologickom hodnotení sa ukázalo, že do vzť ahu tý chto presne
vymedzený ch parametrov vstupujú aj ďalšie premenné, ktoré sa podieľajú na celkovej úrovni
neurobehaviorá lneho vý vinu detí.

Do faktorovej analý zy sme zaradili aj parametre a informácie z anamnestický ch
dotazníkov, o ktorý ch sme predpokladali, že môžu pravdepodobne súvisieť  s
environmentá lnou expozíciou organický m lá tkam v danom prostredí a tiež ako samostatné
činitele môžu ovplyvniť  neuropsychický  vý vin:
- matka: vzdelanie, inteligenčná  úroveň, vek pri narodení dieť ať a, BMI pri narodení

dieť ať a, fajčenie, užívanie alkoholu, resp. iný ch drog počas tehotenstva aj po narodení
dieť ať a, dĺžka dojčenia, celkový  zdravotný  stav matky pred narodením dieť ať a;

- dieť a: gestačný  vek,  okolnosti pôrodu, pôrodná  váha,  pohlavie;
- konzumácia rý b v rodine (ulovené v rieke Laborec a v nádrži Zemplínská   šírava).

V štatistickej analý ze, kde sme zahrnuli všetky uvedené údaje naraz, sa znova
ukázalo, že neurobehaviorá lne skóre detí bolo signifikantne ovplyvnené lokalitou, etnikom a 
inteligenčnou úrovňou matky, zá roveň tieto sociá lne faktory vý znamne súviseli aj s hladinou
PCB v krvi  matky, v pupočníkovej krvi, hladinou PCB u 16 mesačný ch detí.

Záver
Doterajšie zistenia ukazujú istú súvislosť  medzi hladinou PCB v krvi detí a ich

kognitívnym vý vinom. Prítomnosť  charakteristický ch sociá lnych faktorov v daný ch
regiónoch je však tak silná , že ostatné presne merané premenné prekrý vajú. Ď alšia analý za,
najmä biologický ch parametrov, bude môcť  ukázať  exaktnejšie zhodnotenie súvislostí medzi
hladinou PCB v krvi a činnosť ou neuropsychický ch funkcii.
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ANTIOXIDAČ NÝ  STATUS U RÓMSKYCH DETÍ  S RESPIRAČ NÝMI
OCHORENIAMI1

A. Chmelá rová 1, D. Petrá šová 1, M. Žofč á ková 2, I. Bertková 1

1Ú stav experimentá lnej medicíny LF UPJŠ , Košice
prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc.

2II. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ , Košice
prednosta: doc. MUDr. M. Kuchta, CSc.

Ú vod
Bioreaktívne formy kyslíka, ktoré vznikajú v organizme majú veľký fyziologický

význam a zohrá vajú dôlež itú úlohu aj v patogenéze mnohých ochorení. Oxidačný stres vzniká
vtedy, ak je porušená  rovnová ha medzi tvorbou voľných radiká lov na jednej strane a
č innosťou antioxidačných systémov na strane druhej. Obidve strany tejto rovnová hy môž u
nepriaznivo ovplyvniť metabolické a biochemické zmeny, ktoré vznikajú pri rôznych
patologických procesoch a ochoreniach, medzi ktoré patria aj respiračné ochorenia.
Respiračné ochorenia spolu s dyspepsiou patria medzi hlavné príč iny hospitalizá cie detí
rómskeho etnika v okresoch východoslovenského regiónu (3). Na zvýšenom výskyte
respiračných ochorení sa podieľa okrem zneč isteného ž ivotného prostredia veľkou mierou aj
ž ivotný štýl rómskych komunít (fajčenie, konzumá cia alkoholu, sladkých , mastných a
nekvalitných potravín, nepravidelný spá nok a strava), ktorý zahŕňa aj bytové podmienky,
ktoré často neumožňujú dodrž iavať zá kladné hygienické pož iadavky (7).

Cieľom tejto prá ce bolo zistiť antioxidačný status zmeraním aktivity antioxidačných
enzýmov – superoxiddismutá zy (SOD), glutatiónperoxidá zy (GPX), katalá zy (Kat)
v erytrocytoch, celkovej antioxidačnej kapacity plazmy (TAS), koncentrá cie vitamínu C
v sére a lipidovej peroxidá cie v plazme u deti rómskeho etnika s respiračnými ochoreniami.

Materiá l a metódy
Ná hodne selektovaný súbor vyšetrených tvorilo 47 rómskych detí (29 chlapcov a 18

dievčat) vo veku od 2 mesiacov do 6 rokov hospitalizovaných na I. a II. Klinike detí a dorastu
LF UPJŠ  a DFN v Košiciach s respiračnými ochoreniami, tiež  30 detí majoritnej populá cie
(22 chlapcov a 8 dievčat) vo veku od 1 mesiaca do 4 rokov hospitalizovaných na I. a II.
Klinike detí a dorastu LF UPJŠ  a DFN v Košiciach s respiračnými ochoreniami a 32 relatívne
zdravých detí majoritnej populá cie zo sociá lnych a zdravotníckych zariadení vo veku 0 až  4
rokov vyšetrených v rá mci našich predchá dzajúcich štúdii

Z venóznej krvi odobratej do heparínu sme stanovili aktivitu antioxidačných enzýmov
(katalá zy, GPX, SOD), celkovú antioxidačnú kapacitu plazmy, a koncentrá ciu lá tok
reagujúcich s kyselinou tiobarbiturovou (TBARS) ako markera lipidovej peroxidá cie.
Koncentrá ciu vitamínu C sme stanovili v sére spektrofotometrickou metódou podľa Roe-
Kuethera. Aktivitu SOD sme merali v hemolyzá toch premytých erytrocytov meraciou
súpravou RANSOD (Randox, Veľká  Britá nia) na automatickom analyzá tore Cobas Mira S
(Roche, Š vajč iarsko) metódou podľa Fitzeralda a spol. (1) pri 500 nm a 37 °C v modifiká cii
(8).
                                                          
1 Práca je sú č asťou grantu VEGA MŠ Srč .1/4232/07
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Aktivitu GPX sme merali z celej krvi meracou súpravou RANSEL firmy Randox. na
automatickom analyzá tore metódou podľa Paglia a Valentine pri 340 nm a 37 °C v úprave
Fitzeralda a spol. (1). Aktivitu katalá zy sme stanovili z hemolyzá tov erytrocytov kinetickou
spektrofotometrickou metódou podľa Lucka pri 240 nm a 37 °C. Na stanovenie koncentrá cie
TBARS ako markera lipidovej peroxidá cie v plazme sme použ ili spektrofluorometrickou
metóda podľa Yagiho (12). V plazme sme stanovili aj celkovú antioxidačnú kapacitu
spektrofotometrickou metódou TAS (fy Randox). Š tatistické spracovanie výsledkov sme
realizovali pomocou programu Arcus Bio Quickstat.

Výsledky
Hodnoty aktivity antioxidačných enzýmov v erytrocytoch, koncentrá cia vitamínu C

v sére, celková  antioxidačná  kapacita plazmy a koncentrá cie TBARS ako markera lipidovej
peroxidá cie u deti s respiračnými ochoreniami rómskeho etnika i majoritnej populá cie
vyjadrené ako priemer a smerodajná  odchýlka spolu s vyznačenými štatisticky významnými
rozdielmi sú uvedené v tab. 1.

Tab. 1. Antioxidačný status u detí s respiračnými ochoreniami rómskeho etnika a majoritnej populá cie

Rómske deti
s respirač nými
ochoreniami

Deti majoritnej
populácie

s respirač nými
ochoreniami

P

Deti majoritnej
populácie bez
respirač ných

ochorení

P

Počet 47 30 32
GPX [U/gHb] 26,7 ± 6,4 30,7 ± 6,9 p < 0,01 42,8 ± 8,7 P < 0,001
SOD [U/gHb] 1254 ± 282 1234 ± 137 ns 1042 ± 189 P < 0,001
Katalá za [mkatal/gHb]   4,97 ± 0,77   5,26 ± 0,76 ns   3,75 ± 0,84  P < 0,001
TAS [mmol/l]   1,61 ± 0,25   1,37 ± 0,21  p < 0,001 - -
TBARS [µmol/l] 1,34 ± 0,2   1,45 ± 0,23 ns   1,84 ± 0,77  P < 0,001
Vitamín C  [µmol/l] 40,13 ± 12,2  37,77 ± 10,08 ns - -

Aktivita SOD v hemolyzá toch u detí s respiračnými ochoreniami majoritnej a rómskej
populá cie sa nelíšila. Š tatisticky významný (p < 0,001) bol len rozdiel medzi aktivitou SOD u
deti bez respiračných ochorení a detí s respiračnými ochoreniami bez etnických rozdielov.

Podobné výsledky sme získali aj v prípade aktivity katalá zy, kde sme tiež  zaznamenali
štatisticky významné zvýšenie aktivity tohto enzýmu u detí s respiračnými ochoreniami pri
porovnaní so zdravými deťmi majoritnej populá cie.

Napriek našim očaká vaniam sme nepotvrdili zvýšenú koncentrá ciu TBARS ako
markera  lipidovej peroxidá cie  u detí s respiračnými ochoreniami, naopak prekvapujúco sme
v zdravej majoritnej populá cii zistili štatisticky významné vyššie koncentrá cie TBARS.

Najviac štatisticky významných rozdielov sme zistili v prípade aktivity GPX, kde sme
našli zníž enú aktivitu u rómskych detí s respiračnými ochoreniami (26,7 ± 6,4 U/gHb) pri
porovnaní s chorými deťmi majoritnej populá cie (30,7 ± 6,9 U/gHb). Tieto hodnoty aktivity
GPX v obidvoch skupiná ch však boli štatisticky významne niž šie (p < 0,001) oproti skupine
zdravých detí majoritnej populá cie (42,8 ± 8,7 U/gHb).

Diskusia
Respiračné ochorenia sú jednou z najčastejších príč in hospitalizá cie najmä u rómskych

detí a predstavujú zá važ ný medicínsky aj sociá lny problém. Odpoveď  na otá zku do akej
miery ovplyvňuje antioxidačný status u deti rómskeho etnika aj majoritnej populá cie výskyt
respiračných ochorení nie je jednoduchá . Činnosť antioxidačných enzýmov je vzá jomne
prepojená , preto je veľmi dôlež itá  vzá jomná  súhra jednotlivých antioxidačných enzýmov, ale
aj  ich vzťah  k neenzýmovým intracelulá rnym antioxidantom (5). Z tohto pohľadu je výrazne
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nepriaznivá  kombiná cia zvýšenej aktivity SOD a zníž enej aktivity GPX, ktorú sme našli aj
my u detí s respiračnými ochoreniami, pričom rozdiel bol väčší v prípade rómskeho etnika.
Podobné výsledky dosiahli Holeček a spolupracovníci (2) u fajč iarov, keď  našli aj zníž enú
koncentrá ciu redukovaného glutatiónu, ktorý je koenzýmom enzýmu GPX. Tóth a
spolupracovníci (11) našli naopak v erytrocytoch fajč iarov zvýšené hodnoty nielen
redukovaného glutatiónu, ale aj enzýmu katalá zy pri porovnaní s nefajč iarmi. My sme tiež
zistili zvýšené hodnoty katalá zy v erytrocytoch u deti s respiračnými ochoreniami nielen
rómskej, ale aj majoritnej populá cie. Trend zvýšenej aktivity katalá zy u rómskych detí
rôznych vekových kategórii sme zaznamenali aj v našich v predchá dzajúcich  prá cach (9,10).
Raghunath a spolupracovníci (6) vysvetľujú zvýšenú aktivitu katalá zy u fajč iarov ako
výsledok adaptačného  mechanizmu, keď  organizmus reaguje na zvýšený oxidačný stres
zvýšenou syntézou týchto enzýmov. Vzhľadom k ž ivotnému štýlu Rómov, kde sa konzumá cia
alkoholu spá ja s vysokým podielom fajč iarov a to už  v pomerne nízkom veku (4), je mož né
vysvetliť zistené skutočnosti prá ve týmto vplyvom.

Zá ver
Výsledky našej štúdie pouká zali na skutočnosť, ž e zmeny v hodnotá ch parametrov

antioxidačného statusu u detí sú spôsobené hlavne respiračnými ochoreniami a nie etnickými
rozdielmi. Na zá klade zistených skutočnosti je jasné, ž e je potrebné venovať veľkú pozornosť
prevencii a sledovaniu celkového zdravotného stavu rómskeho etnika od útleho detstva, aby
sme predišli zvýšenému výskytu zá važ ných ochorení v produktívnom veku.

Literatú ra:
1. Fitzgerald, S.P., Campbell, J.J., Lamont, J.V.: The establishment of reference ranges for selenium, the

selenoenzyme glutathione peroxidase and metalloenzyme superoxide dismutase in blood fractions. 5th
International symposiumon seleniumin biology and medicine. Nashville, USA, 1992.

2. Holeček, V., Racek, J., Jeschke, J.: Einfluss von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen  auf
ausgewählte biochemische und spiroergometrishe Parameter bei Rauchern. Erfahrungsheilkunde, 1997, 10,
s. 590-598.

3. Kuchta, M.: Podiel cigá nskych detí na hospitalizá cii na detskom oddelení OÚ NZ v Prešove. Čs. Pediat., 40,
1985, s. 423.

4. Mojž išová , G., Petrá šová , D.: Životný štýl a zdravotný stav rómskej populá cie na Slovensku a v zahranič í.
Slovenský Leká r, 13 (27), 2003 č . 1-2, s. 64-67.

5. Racek, J.: Oxidační stres a mož nosti jeho ovlivněni. Praha : Galén, 2003, s.48
6. Raghunath, R., R., Madhavi, S.P.: Plasma oxidant-antioxidant status in different respiratory disorders. Ind J

Clin Biochem, 2006, 21, (2) p.161-164.
7. Rimá rová , K: Zá kladné charakteristiky rómskej populá cie ovplyvňujúce zdravotný stav.In: Životné

podmienky a zdravcie , Bratislava : Š FZÚ  SR 2006, s. 221-227.
8. Š ipulová , A., Rá cz, O.: Hodnotenie a modifiká cia metódy Ransod Lab. Diagnostika, 2, 1997, 144-148.
9. Š ipulová , A., Petrá šová , D., Szitá nyiová , N., Mederová , M., Kuchta, M.: Celková  antioxidačná  kapacita

plazmy a lipidová  peroxidá cia v detskej rómskej populá cii. Životné podmienky a zdravie. Zborník
vedeckých prá c, 2004, s. 227-231.

10. Š ipulová , A., Petrá šová , D., Bertková  I.:Aká  je aktivita antioxidačných enzýmov u rizikových skupín
rómskych detí? Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prá c, 2006, s. 257-260

11. Toth, K.M., Berger, E. M., Beehler,C.J., Repine, J.E.: Erythrocytes from  cigarette smokers contain more
glutathione and catalase and protect endothelial cells from nonsmokers. M Rev Respir Dis, 134,1986, p.
281- 284.

12. Yagi, K.: Assay for serum lipid peroxide level and its clinical significance. In : Yagi, K., ed. Lipid peroxides
in biology and medicine. New York : Academic Press, 1982, p. 223-242.



266

VÝ SKYT PLESNÍ V PREDŠKOLSKÝ CH ZARIADENIACH V OKRESE Ž ILINA

D. Š edová, A. Š ulová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Ž iline

riaditeľ : MUDr. M. Kapasný , MPH

Ú vod
Stúpajúci počet detí predškolského veku, ktoré  pre zdravotné  problémy navštevujú

alergológa, upozorňuje na nutnosť  pravidelného monitorovania vnútorného ovzdušia
predškolský ch zariadení so zameraním na mikrobiologické  znečistenie a prítomnosť  spór
plesní.

Táto požiadavka je zakotvená aj v platnej legislatíve:
- Zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorý ch

zákonov:
§ 27 – Vý chovné  a vý chovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mládež v ods. 1 –
Vý chovné  a vý chovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mladistvý ch musí zohľ adňovať
vekové , zdravotné , fyzické  a psychické  osobitosti deti a mladistvý ch a môže sa zriadiť  len
v prostredí, ktoré  svojimi vplyvmi neohrozí alebo nepoškodí zdravie detí a mladistvý ch.

- Nariadenie vlády SR č. 353/2006 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na
ubytovacie zariadenia:
§ 2 ods. 2 – pod pojmom mikrobiologické  znečisť ujúce látky sa rozumejú bakté rie, plesne
a mikroskopické  vláknité  huby, ktoré  vyrástli pri podmienkach skúšania stanovený ch
STN. V tomto NV sa v prílohe č. 4 uvádzajú limitné  hodnoty mikrobiologický ch a
biologický ch ukazovateľ ov kvality vnútorného ovzdušia budov (tab. 1).
§ 8 ods. 5 – Nepripúšť a sa viditeľ ný  rast plesní na vnútorný ch povrchoch stien
a predmetov vo vnútornom prostredí budov.

Tab. 1. Limitné  hodnoty mikrobiologický ch a biologický ch ukazovateľ ov kvality vnútorného ovzdušia budov
Ukazovateľ Najvyššia prípustná  hodnota (KTJ/m3)

Bakté rie < 500
Plesne < 500
Patogénne druhy bakté rií vrátane legionel < 1

Roztoče < 2 μg alergénov/ 1g prachu alebo
0,6,g guanínu / 1g prachu

Podmienky života plesní
Plesne sú neoddeliteľ nou súčasť ou živej prírody už milióny rokov a sú často nazvané

ako mikroskopické  vláknité  huby. Základom tela je vlákno – hyfa, ktoré  sa vetví v podhubie –
mycé lium. Z podhubia vyrastajú rozmnožovacie orgány a v nich sa uvoľ ňujú vý trusy – spóry.
Zo spóry vyklíči vlákno, ktoré  sa za priaznivý ch podmienok rozrastá v hyfu.

Skúsenosti z praktického života dokazujú, že plesne nie sú náročné  na životné
podmienky. Vo všeobecnosti možno konštatovať , že:
- vlhko a teplo podporuje klíčivosť  spór,
- k rastu nepotrebujú svetlo,

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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- sú nenáročné  na živiny – niektorý m druhom stačí k rastu len vzduch, iné  dokážu využiť
živiny z dažďa, prachu, ľ udského dychu,

- optimálna teplota pre rast plesní je 18 – 28 0C, niektoré  rastú pri -100C alebo +600C,
- spóry prežívajú aj niekoľ ko desať ročí so schopnosť ou vo vhodný ch podmienkach

vyklíčiť ,
- plesne sú schopné  upraviť  si pH prostredia substrátu, v ktorom rastú.

Vzhľ adom na nenáročné  životné  podmienky nie sú ich miesta vý skytu zriedkavé .
Nájdeme ich na rôznych substrátoch, ktoré  tvoria ich nosič alebo priamo živnú pôdu,
napríklad:
- vlhké  obydlia,
- papierové  a textilné  tapety,
- závesy, matrace, koberce a kožušinové  predložky,
- rôzne materiály – maliarska hlinka, disperzné  lepidlá, drevo,
- potraviny, mrazené  mäso + (Cladosporum sp.),
- pivničné  a skladové  priestory,
- klimatizačné  zariadenia,
- pôda v kvetináčoch,
- srsť  a perie domácich zvierat ako nosiče spór,
- v prírode pri vetre a hmle,
- v ovzduší vý skyt devitalizovaný ch zárodkov, ktoré  sa nedarí izolovať  na živný ch pôdach,

ale ktoré  si ponechávajú svoj alergizujúci a toxický  potenciál.

Ú činok plesní
Okrem kladného účinku využívaného najmä v potravinárskom priemysle sú plesne

škodlivým faktorom spôsobujúcim mnohé  ochorenia. Plesne sú príčinou ochorení:
1. Mykoalergózy - alergické  ochorenia v dôsledku dlhodobého pôsobenia plesní ako

alergéna – mykoalergén. Hrozia tam, kde je masívny nárast plesňového mycé lia a v ovzduší
vysoký  počet spór alebo mykotoxínov. U vnímavý ch osôb vzniká precitlivenosť , ktorá sa
prejavuje bazálnym ochorením dý chacej sústavy až prieduškovou astmou, alergickou
nádchou, bolesť ami hlavy, pálením očí, nosa a hrdla, pocitom únavy až depresívnymi stavmi.
Ú činok závisí na koncentrácii spór v ovzduší, dĺžke pobytu človeka v zaplesnenom priestore
a odolnosti človeka. Vo väčšine prípadov ide o pacientov s multialergiou – alergický ch tiež na
ďalšie zložky prostredia. Najvhodnejšia prevencia je dostatočné  a pravidelné  vetranie,
pravidelné  upratovanie vhodný m čistiacim prostriedkom, zabránenie vzniku zvý šenej vlhkosti
v objekte a použitie preventívnych protiplesňový ch náterov na rôzne materiály.

2. Mykotoxikózy - ochorenia spôsobené  plesňový mi jedmi nebielkovinnej povahy –
mykotoxínami, ktoré  niektoré  plesne môžu vylučovať  do napadnutý ch potravín. Až 50
mykotoxínov má priamu súvislosť  s ochorením človeka a zvierat. Majú účinky
imunosupresívne – znižujú obranyschopnosť  organizmu, karcinogénne – podnecujú
rakovinové  bujnenie, spôsobujú poruchy funkcie ľ advín, pečene, zažívacieho traktu
i centrálnej nervovej sústavy. Známe mykotoxíny sú Aflatoxíny B1 a B produkovaný  rodom
Aspergillus sp. a Patulín produkovaný  rodom Penicillium sp. Preventívne možno odporučiť
uskladnenie potravín v čistom a suchom prostredí podľ a hygienický ch zásad a podľ a
odporučenia vý robcu, priestory pravidelne upratovať , nekupovať  zaplesnené  a nahnité
potraviny, likvidovať  celé  potraviny pri napadnutí plesňou – nevykrajovať  a následne
konzumovať , nekŕmiť  domáce a hospodárske zvieratá pokazený mi potravinami.

3. Dermatomykózy – plesňové  ochorenie kože a nechtov, najmä nôh a rúk, aj zápaly
vonkajšieho zvukovodu. Vyskytujú sa v prostredí šatní a spŕch, v areáloch kúpalísk,
plavecký ch bazénov a fitnescentier. Zdrojom infekcie sú ľ udia s plesňový m ochorením nôh –
infekčné  šupinky kože sa zachytávajú na dlažbe, rohožiach a podlahách. Prevenciou je
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dôsledná dezinfekcia namokro, so striedaním dezinfekčný ch prostriedkov s antimykotický mi
účinkami, nosenie ochrannej obuvi a osobná zodpovednosť  nakazený ch osôb.

4. Ž ivot ohrozujúce ochorenie u oslabený ch jedincov – plesne sa spolupodieľ ajú aj na
niektorý ch multifaktoriálnych ochoreniach a u imunosupresívnych jedincov môžu spôsobovať
zhoršenie ich zdravotného stavu.

Materiál a metodika
Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Ž iline bol v rámci

štátneho zdravotného dozoru vykonaný  monitoring vnútorného ovzdušia predškolský ch
zariadení. Odber vzoriek bol vykonaný  sedimentačnou metódou – expozíciou agarový ch
platní. Na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov bol použitý  krvný  agar (kultivácia
pri teplote 37 °C po dobu 2 dní) a na stanovenie prítomnosti plesní Sabouraudov agar
(kultivácia pri teplote 22 °C po dobu 3 až 5 dní). Typizácia kmeňov bola vykonaná na NRC
pre mykológiu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.

Materiálom na analý zu plesní sú vzorky zo životného prostredia, ktoré  sú priamo
napadnuté  plesňami, prípadne ich prítomnosť  vo vzorke je len predpokladaná. Predmetom
vyšetrenia sú aj interié ry alebo exterié ry, kde sú predpoklady vý skytu plesní.

Metóda, ktorou sa prítomnosť  plesní stanovuje, je závislá od druhu vyšetrovanej
vzorky. Najvhodnejšia metóda sa určí podľ a druhu substrátu. Je vhodné , aby zvolená metóda
bola vý sledkom dohody medzi laboratórnym pracovníkom a pracovníkom, ktorý  zabezpečuje
odber vzorky. Existujú rôzne možnosti:

1. vizualizácia – pozoruje sa voľ ný  nárast plesní na potravine, stene alebo inom
substráte,

2. mikroskopia zoškrabu – hodnotí sa prítomnosť  spór a mycé lií,
3. vyšetrenie ovzdušia aeroskopom alebo sedimentačnou metódou,
3. kultivácia – na príslušný ch selektívnych pôdach pri teplote 220C po dobu 3 až 5 dní,
4. stanovenie produkcie mykotoxínov v Národnom referenčnom centre pre mykológiu

na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Martine,
5. stanovenie množstva ergosterolu vo vzorke vzduchu alebo prachu – metóda zachytí

aj devitalizované  zárodky plesní ale je nespoľ ahlivá.

Vý sledky a diskusia
V roku 2005 bolo vyšetrený ch 5 predškolský ch zariadení a v roku 2006 to bolo 8

predškolský ch zariadení. Vo všetký ch vyšetrovaný ch objektoch boli prítomné  v rôznom
zastúpení bakté rie:
- Staphylococcus epidermidis
- Staphylococcus sp.
- Sporulujúce paličky
- Sarcina sp.
- aeróbne sporulujúce mikroorganizmy
- viridujúce streptokoky
a rôzne druhy a rody plesní:
- Acremonium strictum
- Alternaria alternata
- Arthrinium sp.
- Arthrobotrys sp.
- Aspergillus nidulans
- Aureobasidium sp.
- Cladosporium cladosporioides
- Cladosporium herbarum
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- Cladosporium macrocarpum
- Drechslera sp.
- Fusarium species
- Chaetonium sp.
- Chrysosporium sp.
- Kluyveromyces marxianus
- Mucor species
- Penicillium brevicompatum
- Penicillium chrysogenum
- Penicillium solitum
- Penicillium spinulosum
- Penicillium stolonifer
- Penicillium viridicatum
- Penicillium waksmanii
- Phoma sp.
- Pithomyces sp.
- Rhizopus stolonifer
- Rhodotula mucilaginosa
- Rhodotorula sp.
- Stachybotrys sp.
- Torula sp.

Podľ a literatúry je patogenita zistený ch plesní závažný m dôvodom na nápravné
opatrenia a riešenie situácie v spolupráci aj s lekárom.

Patogenita nájdený ch plesní:
Acremonium sp. – ochorenia kože a nechtov, produkuje trichotecénové  toxíny.
Alternaria sp. – alergie a astmy malý ch detí, v kontaminovaný ch potravinách

produkuje mykotoxín.
Arthrinium sp. – v kontaminovaný ch potravinách produkuje mykotoxín.
Aspergillus sp. – zápalové  ochorenia vonkajšieho zvukovodu, systémové  a difúzne

mykózy pľ úc a ďalších orgánov, infekcie rán, bolesti hlavy, únava až depresívne stavy,
dráždenie očí a sliznice nosa, v kontaminovaný ch potravinách produkuje mykotoxín
(stergmatocystín – karcinogénny účinok), produkuje aj mykotoxíny – aflatoxíny, patulín,
ochratoxín A.

Cladosporium sp. – alergénne účinky pre citlivé  atopické  deti najmladších vekový ch
kategórií.

Drechslera sp. – v kontaminovaný ch potravinách produkuje mykotoxín.
Fusarium sp. – v kontaminovaný ch potravinách produkuje mykotoxín, fytopatogén.
Chaetomium – v kontaminovaný ch potravinách produkuje mykotoxín.
Mucor sp. – mukormykózy – ť ažké  ochorenia pľ úc, väčšinou smrteľ né , ochorenia oka

a ucha, alergénne účinky.
Penicillium sp. – kožné  alergie, alergie dý chacieho traktu, astma, teploty, zápaly

spojiviek, ochorenia rohovky; v kontaminovaný ch potravinách produkuje mykotoxín – ten
vyvoláva neurotoxikózy, nefrotoxikózy, atrofiu pečene.

Pithomyces sp. – v kontaminovaný ch potravinách produkuje mykotoxín sporidesmin,
ktorého účinky na ľ udí nie sú známe, avšak u zvierat spôsobuje ochorenie pečene a ekzémy.

Na trvalé  odstránenie plesní je nutné  zistiť  a odstrániť  primárnu príčinu vý skytu plesní
v danej lokalite. Čím lacnejšie a povrchovejšie sú opatrenia, tý m kratšia je doba, na ktorú sme
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sa plesne zbavili. Aplikácia postreku alebo náteru vyrieši problém na úrovni dní, maximálne
tý ždňov, komplexne zateplený  dom s rekonštruovanou strechou, kvalitný mi oknami
a funkčnou regulovanou vykurovacou sústavou neposkytuje podmienky pre prítomnosť
plesní.
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a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Ď akujem RNDr. Jele Č ajdovej, vedúcej NRC pre mykoló giu na RÚ VZ v Martine za poskytnutie teoretických informácií
k predmetnej problematike.
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PRIESKUM PODMIENOK NA INDIVIDUÁ LNU INTEGRÁ CIU DETÍ A ŽIAKOV
VO VYBRANÝ CH ZÁ KLADNÝ CH A MATERSKÝ CH ŠKOLÁ CH REGIÓ NU

TURIEC

Z. Holeč ková, E. Balková
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

riaditeľ : MUDr. D. Š evč ovič ová, MPH

Ú vod
Jednou zo stratégií programu SZO Zdravie 21 zdravie pre všetkých v 21. storoč í je

zlepšovanie zdravia zdravotne postihnutých tým, aby sa pre nich pomocou zdravotnej
a sociálnej politiky vytvárali rovnaké  príležitosti, vď aka č omu môžu byť  plne integrovaní do
normálneho hospodárskeho života spoloč nosti – rodinný život, vzdelanie, zamestnanie,
bývanie, využívanie verejných ustanovizní a bezbarié rový prístup kdekoľ vek. To si vyžaduje
medzirezortnú koordináciu za úč asti samých zdravotne postihnutých.

Vychádzajúc z dokumentov OSN Slovenská republika prijala v roku 2001 Národný
program rozvoja životných podmienok obč anov so zdravotným postihnutím vo všetkých
oblastiach života. V pravidle 6 uvedeného programu sa rieši oblasť  vzdelávania – „Š táty by
mali uznať  princíp rovnakých možností na získanie základného, stredného a vysokoškolského
vzdelania pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím v integrovanom prostredí.“

Právami detí so zdravotným postihom sa zaoberá aj Dohovor o právach dieť ať a
v č lánku 23, kde sa v odseku 3 uvádza: Pomoc postihnutému dieť ať u sa musí poskytovať
podľ a možnosti bezplatne, s ohľ adom na finanč né  zdroje rodič ov alebo iných osôb, ktoré  sa
o dieť a starajú. Musí byť  urč ená na zabezpeč enie skutoč ného prístupu postihnutého dieť ať a
ku vzdelaniu, profesionálnej príprave, zdravotnej a rehabilitač nej starostlivosti, príprave na
zamestnanie a oddychu spôsobom, ktorý vedie k dosiahnutiu najúplnejšieho možného
zapojenia do spoloč nosti a individuálneho rozvoja dieť ať a.

Materiál a metódy
V školskom roku 2005/2006 sme zisť ovali podmienky pre individuálnu integráciu detí

a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 8 základných a v 6 materských
školách bežného typu v regiónu Turiec. Použili sme metódu štruktúrovaného rozhovoru s
uč iteľmi a riaditeľmi jednotlivých škôl podľ a vopred zostavených otázok. Zisť ovali sme:

1. Existenciu súhlasu rodič ov s integráciou, formu spolupráce výchovno-
vzdelávacieho zariadenia s rodič mi.

2. Či sú deti a žiaci evidovaní v príslušnej špeciálno-pedagogickej poradni alebo u
školského špeciálneho pedagóga a formu spolupráce školy so špeciálnym pedagógom.

3. Či majú deti a žiaci návrh na individuálnu integráciu od špeciálneho pedagóga.
4. Či majú vypracovaný individuálny vzdelávací plán a kto sa podieľ al na jeho

vypracovaní.
5. Spôsob hodnotenia individuálne integrovaných žiakov.
6. Možnosť  odpoč inku v uč ebniach, kde sú žiaci s telesným postihom.
7. Zapájanie sa individuálne integrovaných žiakov do akcií školy, vzť ah spolužiakov k

nim.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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8. Vybavenie škôl pomôckami pre integrovaných žiakov a spôsob ich získavania,
realizácia bezbarié rových úprav priestorov pri integrácii detí s telesným postihom.

9. Ako vnímajú uč itelia záť až vyplývajúcu z prípravy na vyuč ovanie individuálne
integrovaného žiaka.

10. Ako hodnotia význam integrácie rodič ia.
11. Ú č asť  špeciálneho pedagóga alebo psychológa pri zápise do základnej školy.
12. Majú zdravotne postihnutí žiaci asistenta?
13. Aké  je využitie vyuč ovacích hodín, z ktorých sú individuálne integrovaní žiaci

oslobodení?
14. Majú uč itelia špeciálno-pedagogickú prípravu alebo majú záujem o nejakú formu

štúdia špeciálnej pedagogiky?
15. Sú v plánoch školy zapracované  úlohy vyplývajúce z individuálnej integrácie?

Orientač né  štatistické  informácie o školách, v ktorých sa realizuje individuálna
integrácia sme získali z webovej stránky Ú stavu informácií a prognóz školstva.

Tab. 1. Prehľ ad individuálne integrovaných detí a žiakov podľ a druhu postihnutia, školy a pohlavia.
Chlapci Dievč atáDruh

postihnutia MŠ ZŠ  1.stupeň ZŠ  2.stupeň MŠ ZŠ  1.stupeň ZŠ  2.stupeň Spolu

Mentálne 0 2 1 0 0 0 3
Telesné 0 5 3 0 4 1 13
Zrakové 1 3 1 0 1 1 7
Sluchové 0 0 0 0 1 1 3
NKS 0 1 1 1 2 1 6
Spolu 1 11 6 1 8 4 31
Pozn.: NKS – narušená komunikač ná schopnosť

Ako vyplýva z tab. 1, len 2 deti v 2 materských školách a 29 žiakov v 7 základných
školách bolo individuálne integrovaných - mali vypracovaný individuálny vzdelávací plán.
Vyskytovalo sa u nich prevažne kombinované  postihnutie, aj keď   boli zaradení len pod
jedným druhom postihnutia. Individuálne integrované  ešte neboli 4 deti v MŠ  a 1 žiak v ZŠ .

Napriek tomu sme zistili, že uč itelia sa individuálne venujú aj deť om, ktoré  majú
nejaký handicap, ale ešte nie sú individuálne integrované .

Výsledky a diskusia
Základné  školy:

1. Vo všetkých siedmych zariadeniach sa realizovala integrácia so súhlasom rodič ov
a spolupráca s rodič mi bola dobrá.

2. Všetci integrovaní boli evidovaní v zariadení špeciálno-pedagogického poradenstva a
v dvoch školách u školského špeciálneho pedagóga  s následnými pravidelnými
návštevami špeciálnych pedagógov v predmetnom zariadení. Ako nedostatok sa prejavila
menšia dostupnosť  špeciálneho pedagóga v zariadeniach na vidieku oproti mestským
školám.

3. Všetci integrovaní v základných školách mali návrh na integráciu od špeciálneho
pedagóga.

4. Individuálne vzdelávacie plány vypracovali uč itelia podľ a doporuč enia špeciálneho
pedagóga alebo v spolupráci s ním. V jednej škole ich zrakovo postihnutí žiaci nemali
vypracované , ale mali zabezpeč ený individuálny prístup (málo detí v triede), špeciálne
metódy vyuč ovania aj potrebné  pomôcky. Plány sa prehodnocovali polroč ne, v 1
zariadení štvrť roč ne.

5. Hodnotenie žiakov bolo v 2 školách slovné , v ostatných bolo v hodnotení uvedené , že
žiak postupoval podľ a individuálneho vzdelávacieho plánu.
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6. Možnosť  odpoč inku bola u všetkých telesne postihnutých žiakov formou oddychových
kútikov v uč ebniach, vybavených kobercom, epedami, vankúšikmi alebo váľ andou.

7. Integrovaní žiaci sa zapájali do akcií vo všetkých školách a v školách s menším poč tom
žiakov do všetkých akcií. Vzť ahy so spolužiakmi boli dobré , intaktné  deti a žiaci im
pomáhali  pri sebaobslužných č innostiach.

8. Vybavenie škôl pomôckami bolo lepšie tam, kde na škole pôsobí špeciálny pedagóg -  v
4 školách a v súkromných školských zariadeniach. Š koly sa snažia získať  pomôcky
najmä sponzorsky alebo spoluprácou s neziskovými organizáciami. Bezbarié rové  úpravy
neboli na jednej škole s integrovanými žiakmi s telesným postihom a v 2 školách boli
č iastoč né  - len jeden pavilón, alebo len prízemie. V niektorých školách si pripravovali
uč itelia sami pracovné  zošity a upravovali uč ebné  texty.

9. Uč itelia neudávali nadmerné  zať aženie prípravou na vyuč ovanie integrovaných žiakov,
č astejšie boli žiaci integrovaní v malotriednych školách (3 školy) a v triedach s menším
poč tom žiakov.

10. Rodič ia hodnotili integráciu v prospech rozvoja dieť ať a.
11. Š peciálny pedagóg a psychológ sa zúč astňovali pri zápise, len ak boli pracovníkmi školy

(v 4 školách).
12. Asistenta uč iteľ a mali dvaja zrakovo postihnutí a jeden telesne postihnutý žiak, u jedného

telesne postihnutého sa vybavoval.
13. Využitie hodín, z ktorých boli integrovaní žiaci oslobodení: ide domov, pasívne v uč ebni,

úč asť  na vyuč ovaní v inej triede, absolvovanie biofeedbacku.
14. Získavanie špeciálno-pedagogického vzdelania uč iteľmi: v 2 školách sa nerealizovalo,

v 2 sa realizovalo samoštúdiom v kombinácii s kurzom Metodicko-pedagogického centra
Banská Bystrica, v 2 diaľ kovým štúdiom na vysokej škole, v jednej škole všetci uč itelia
absolvovali kurz Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici.

15. Vo všetkých školách boli úlohy vyplývajúce z integrácie zapracované  v plánoch práce
školy.

Materské  školy:
1. Rodič ia s integráciou v 2 MŠ , kde boli deti individuálne integrované  súhlasili a

spolupracovali pri nej (napr. pri príprave textov, pri práci s pracovnými zošitmi doma).
Nedostatoč ná spolupráca bola tam, kde sa nepodarilo dieť a individuálne integrovať
z dôvodu nezabezpeč enia odborného vyšetrenia dieť ať a rodič mi, nesúhlasu rodič ov
s integráciou a pod.

2. Nedostatkom bolo, že deti, ktoré  mali byť  na základe postihnutia individuálne
integrované  mali okrem jednej MŠ   z rôznych dôvodov len odloženú povinnú školskú
dochádzku na základe doporuč enia lekára alebo psychológa na odloženie povinnej
školskej dochádzky (aj o viac ako o 1 rok). Pri vypracovaní individuálneho
vzdelávacieho plánu sa pritom vychádzalo z „Rozvíjajúceho programu výchovy
a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách“
vydaného MŠ  SR – Š tátnym pedagogickým ústavom. Z 2 individuálne integrovaných
detí len 1 zrakovo postihnuté  dieť a malo vypracovaný individuálny vzdelávací plán
podľ a doporuč enia Detského integrač ného centra, ktoré  mu poskytlo aj grafomotorické
uč ebné  texty.

3. Vzť ahy medzi deťmi boli dobré , intaktné  deti si rýchlo zvykli na odlišnosť .
4. Najviac sa uplatňovala metóda č astejšej zmeny č innosti a č astejších prestávok pri

výchovných č innostiach.
5. V materských školách používali pomôcky vlastné , vyrobené  uč iteľmi.
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6. Z dvoch hodnotených zariadení v jednom nemali uč itelia záujem o štúdium špeciálnej
pedagogiky a v druhom 2 uč itelia absolvovali 2-roč né  rozširujúce štúdium predškolskej
špeciálnej pedagogiky-psychopédie na PF UK Bratislava.

Záver
- V zariadeniach, kde boli žiaci a deti individuálne integrovaní, boli podmienky pre

integráciu vyhovujúce.
- Nedostatkom bolo nevykonávanie vč asnej špeciálno-pedagogickej diagnostiky

u zdravotne postihnutých detí v materských školách a prejavil sa nedostatok  špeciálno-
pedagogických poradenských zariadení pre deti predškolského veku.

- Nerealizovala sa komplexná diagnostika a spolupráca odborníkov rôznych odborov pri
integrácii detí v materských školách.

- Problémom bolo finanč né  zabezpeč enie podmienok pre integráciu vo výchovno-
vzdelávacích zariadeniach, č o sa prejavilo nedostatkom kompenzač ných pomôcok,
odborných pracovníkov č i asistentov.

- Š pecifickú problematiku tvorili deti s diagnózou autizmus (č asto boli zaradení   pod
mentálne postihnutie). V praxi sa nerealizovali pre nich potrebné  autistické  programy,
ktorých súč asť ou má byť  okrem iného úprava priestoru herne tak, aby boli vytvorené
podmienky na realizovanie nerušených aktivít dieť ať a (samostatná práca, práca
s uč iteľ kou a pod.), umyváreň, WC a šatňa majú byť  doplnené  symbolmi predmetov
(napr. mydielko, fotografia postupu púšť ania vody, fotografia domu dieť ať a v šatni).
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FAJČ ENIE RODIČ OV A ZDRAVIE DETÍ

M. Rauč inová, A. Egnerová, R. Kováč , Š. Moricová, Z. Džundová
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

rektor: prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

Ú vod
      V roku 1974 britský  epidemiológ Colley zistil a publikoval vý skyt vysokého stupňa

respirač ný ch ochorení u veľmi malý ch detí, v prítomnosti ktorý ch rodič ia fajč ili (1). Táto
a desiatky ď alších štú dií vytvorili prvé vedecké dôkazy o škodlivosti pasívneho fajč enia
nielen pre deti, ale aj pre každého č loveka, ktorý  vdychoval dym vyprodukovaný  fajč iarom.

      Valné zhromaždenie Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1986 vyhlásilo
pasívne fajč enie za nebezpeč né, za porušujú ce právo nefajč iarov na zdravie a zdravé ž ivotné
prostredie. Na základe vý sledkov ď alších prieskumov bolo možné v roku 1995 konštatovať:
pasívne fajč enie je po aktívnom fajč ení a alkohole treťou najč astejšou príč inou ú mrtí, ktorú  je
možné ovplyvniť prevenciou (1, 2, 3). Podľa WHO je pasívne fajč enie definované ako
expozícia tabakovému dymu minimálne 15 minú t denne viac ako 1 deň v tý ždni (4).
           Cieľom našej práce bolo zistiť charakteristiky pasívneho fajč enia na Slovensku.

Materiál a metódy
Na základe spolupráce Ligy proti rakovine a Metodicko-vý skumného kabinetu sa

vybral reprezentatívny sú bor respondentov pre zistenie ú dajov o pasívnom fajč ení
v domácnostiach na Slovensku v roku 2004. Sú bor respondentov tvorilo náhodne vybraný ch
1137 osôb vo veku 18 až  60 a viac rokov z celého Slovenska. Zo všetký ch 1137 osôb bolo
48,2% mužov a 51,8% ž ien. Potrebné ú daje sa získali pomocou dotazníka, ktorý  pozostával
z 23 otázok. Metodicko-vý skumný  kabinet stratifikovaný m spôsobom vybral reprezentatívne
mestá a obce v 8 krajoch SR a v nich poč et respondentov podľa veku, pohlavia, zamestnania.
Každý  anketár získal ú daje od 5 respondentov vybraný ch tý mto stratifikovaný m náhodný m
vý berom a vyplnil otázky dotazníka. Ú daje sa triedili a sumarizovali v Metodicko-
vý skumnom kabinete. Zo štatistický ch testov sa použ ili: hodnotenie rozdielov chi-
kvadrátový m testom.

Vý sledky
Z celého sú boru 1137 respondentov bolo 721 (63,4%) nefajč iarov a 416 (36,6%)

fajč iarov. Nikdy nefajč ilo 578 (50,8%) respondentov a 143 (12,6%) respondentov prestalo
fajč iť. Zo všetký ch 721 nefajč iarov bolo 41,6% mužov a 58,4% ž ien. Zo všetký ch 416
fajč iarov bolo vý znamne viac 59,6% (P < 0,001) mužov v porovnaní so 40,4% ženami. Zo
všetký ch 578 respondentov, ktorí nikdy nefajč ili bolo viac 64,7% ž ien v porovnaní s 35,3%
mužmi. Zo všetký ch 143 respondentov, ktorí prestali fajč iť to bolo vý znamne viac (P < 0,001)
67,1% mužov v porovnaní s 32,9% ž ien (tab. 1).

Z celkového sú boru fajč iarov 34,9% uviedlo, že vyfajč í v priemere 10 až  20 cigariet
denne. 31,7% fajč iarov vyfajč í menej ako 10 cigariet denne a necelý ch 5% fajč iarov vyfajč í
viac ako 20 cigariet denne. Za prílež itostný ch fajč iarov sa pokladá 28,8% respondentov.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Tab. 1.  Rozdelenie 1137 respondentov podľa pohlavia z hľadiska fajč enia, Slovensko, r. 2004
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Obr. 1. Rozdelenie 416 respondentov podľa zvyku fajč enia v domácnosti v prítomností detí, Slovensko,  r. 2004

Zo všetký ch 1137 respondentov má deti vo veku od 0 do 15 rokov 480 (42,2%)
respondentov. Z celkového poč tu 416 fajč iarov, má deti 159 (38,2%) fajč iarov, 257 (61,8%)
fajč iarov detí nemá. Z celkového poč tu 721 nefajč iarov, má deti 321 (44,5%) nefajč iarov, 400
(55,5%) nefajč iarov deti nemá.

Z celkového poč tu 159 fajč iarov s deťmi, fajč í v domácnosti  v prítomnosti detí 80
(50,3%) fajč iarov. Nikdy nefajč í v domácnosti v prítomnosti detí 20,8% ž ien fajč iarok a
17,7% mužov fajč iarov. Každý  deň v domácnosti fajč í v prítomnosti detí 3,6% ž ien a 2,8%
mužov. Nevý znamne viac (P > 0,05) ž ien fajč iarok fajč ilo v prítomností detí v porovnaní s
mužmi fajč iarmi (obr. 1).

Najviac respondentov fajč ilo v neprítomnosti ostatný ch osôb alebo v prítomnosti
fajč iarov a to doma 63,9%, na návštevách 63%, na pracovisku alebo v škole 47,1%, v aute
34,6%. Auto je miesto, kde fajč iari najč astejšie nefajč ia. Fajč enie aj v spoloč nosti nefajč iarov
uviedlo 21,9% osôb doma, na pracovisku alebo v škole 18,5%, na návštevách 17,5% a v aute
13,5% respondentov (obr. 2).

Podľa odpovedí respondentov nevý znamne viac (P > 0,05) detí fajč iarov má astmu,
alergiu, č asté infekcie dý chacích ciest a opakované zápaly stredného ucha. Nevý znamne (P >
0,05) menej detí fajč iarov má č asté bolesti hlavy v porovnaní s deťmi nefajč iarov (obr. 3).

Muži Ž enyFajčenie n % n %
Nikdy nefajč ili (n = 578) 204 35,3 374 64,7
Fajč iari (n = 416) 248 59,6 168 40,4
Prestali fajč iť (n = 143) 96 67,1 47 32,9
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Obr. 2. Rozdelenie 416 respondentov podľa zvyku fajč enia doma, v aute, na návštevách, na pracovisku alebo
v škole, Slovensko, r. 2004
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Obr. 3. Rozdelenie  401 respondentov s deťmi, podľa vý skytu vybraný ch ochorení, Slovensko, r. 2004

Diskusia
Metodika sledovania pasívneho fajč enia rovnako aj zdravotný ch následkov je

mimoriadne komplikovaná, pretože osoby sú  vystavené tabakovému dymu okrem domácnosti
č asto aj na pracovisku, v reštauráciách a na iný ch miestach (5). Využívanie dotazníka pre
sledovanie pasívneho fajč enia sa v literatú re vyskytuje najč astejšie. Iné metódy ako napr.
meranie tabakového dymu v uzavretý ch miestnostiach sú  zatiaľ nerealizovateľné
v populač ný ch sledovaniach (4, 6). Sledovanie expozície tabakovému dymu je zaťažené
systematický mi chybami a skreslením ako to ukázali aj vý sledky z Č íny a Nového Zélandu.
(5). Pri porovnávaní našich vý sledkov s vý sledkami prieskumu fajč enia štatistického ú radu
SR sa zistili rozdiely. V našom sú bore bolo o 4,4%  viac nefajč iarov (7).

Štú dia v EU zistila, že 79% populácie vo veku 16 a viac rokov sú  trvalo exponovaní
tabakovému dymu (8,9). Podľa prieskumu Markant 2002 až  46,2% respondentov uviedlo
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fajč enie aspoň jedného č lena v ich domácnosti (10). V našom sú bore fajč í doma až  85,8%
fajč iarov, na návštevách 80,5% a v aute 65,6% fajč iarov. Fínsko zaznamenalo najväč ší ú spech
v znížení expozície tabakovému dymu na pracoviskách z 20% v roku 1985 na 6% osôb v roku
2000 (9). V našom sú bore zo všetký ch fajč iarov fajč í na pracovisku alebo v škole aj za
prítomnosti nefajč iarov 18,5% fajč iarov.

Je známe, že expozícia tabakovému dymu je obzvlášť nebezpeč ná pre deti
a novorodencov. Vo Veľkej Británii ž ije 42% detí v domácnosti, kde aspoň jeden č len fajč í
(11). Z nášho sú boru fajč iarov, ktorí majú  deti 50,3% fajč í doma v rôznej frekvencii v
prítomnosti detí, z toho 52% ž ien a 48% mužov. Pri porovnaní našich vý sledkov s vý sledkami
štú die zameranej na pasívne fajč enie a jeho dôsledky v Anglicku a Walese sa zistili nepatrne
rozdiely. V Anglicku a Walese zistili, že pasívne fajč enie je príč inou 9% ochorení asthma
bronchiale a zápalov stredného ucha a až  do 25% hospitalizácií v dôsledku ochorenia dolný ch
dý chacích ciest u detí (12). V našom sú bore uviedlo ochorenie na asthmu bronchiale
a opakované zápaly stredného ucha u svojich detí 6,3% fajč iarov, fajč iacich v ich prítomnosti.
Č asté infekcie dý chacích ciest u svojich detí uviedlo 31,3% fajč iarov, ktorí fajč ia v ich
prítomnosti. Fajč iari uviedli vo vyššom percente ochorenia u svojich detí v porovnaní s
nefajč iarmi, okrem opakovaný ch bolestí hlavy.

Pasívne fajč enie je nielen biologický  problém, ale aj spoloč enský . Deti, ktoré ž ijú  v
prostredí pasívneho fajč enia majú  menšiu citlivosť na akú koľvek zdravotnú  vý chovu
zameranú  na nefajč enie resp. na škodlivé ú č inky fajč enia. Potvrdzujú  to aj ú daje zistené
v prieskume GYTS Slovakia 2003 od ž iakov navštevujú cich 7 až  9 roč ník vybraný ch 60
základný ch škôl z celého Slovenska. Zo ž iakov, ktorí v sú č asnosti fajč ia bolo 90,9%
exponovaný ch pasívnemu fajč eniu v domácnostiach. V sú bore ž iakov, ktorí nikdy nefajč ili
bolo exponovaný ch pasívnemu fajč eniu v domácnosti 68,5% ž iakov. Žiaci, ktorí v sú č asnosti
fajč ia boli štatisticky vý znamne viac ako ž iaci , ktorí nikdy nefajč ili exponovaní pasívnemu
fajč eniu v domácnostiach (90,9% vs  68,5%) (13).

Záver
Vý sledky práce poukazujú  na vysokú  prevalenciu fajč enia v uzatvorený ch priestoroch

vrátane domácností. Ako veľké pozitívum musíme uznať, že v celom rade vyspelý ch krajín
dnes už  poznáme zákony na ochranu nefajč iarov. Niektoré štáty prijali zákon, ktorý  upravuje
zákaz fajč enia aj na verejný ch priestranstvách. Najkomplikovanejšou č asťou kontroly tabaku
i naď alej ostáva pasívne fajč enie v domácnostiach, pretože nepodlieha legislatíve a nemožno
ani kontrolovať a vykonávať represívne opatrenia. V tejto oblasti bude potrebné intenzívnejšie
vý chovné pôsobenie na spoloč nosť, snaha o vytvorenie  celospoloč enskej nefajč iarskej
atmosféry sumarizovaním existujú cich ú dajov o fajč ení na Slovensku a prezentovaním ich
všetký mi dostupný mi spôsobmi.  Z toho dôvodu je potrebné dobudovať odborné, technické
a finanč né kapacity pre efektívnu kontrolu pasívneho fajč enia v domácnostiach. Pasívne
fajč enie je závažný m problémom, ku ktorému by sme sa nemali chovať pasívne.
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ZINOK A JEHO FUNKCIE V ORGANIZME

E. Hijová 1, D. Petrá šová 1, A. Chmelá rová 1, M. Žofč á ková 2,

1Ú stav experimentá lnej medicíny LF UPJŠ  Košice
prednostka: RNDr. D. Petrá šová , PhD

2II.Klinika detí a dorastu LF UPJŠ  a DFN, Košice
prednosta: doc. MUDr. M. Kuchta, CSc

Ú vod
Zinok (Zn) je nenahraditeľným prvkom vo výžive ľudí a zvierat so širokým spektrom

biologických úč inkov. Zinok má  katalytickú, štrukturá lnu a regulačnú úlohu vo viac ako 400
zinok obsahujúcich metaloenzýmov, ktoré sú prítomné v biologických systémoch, rovnako
tak transkripčných faktoroch s motívom tzv. zinkových prstov (zinc fingers) a antioxidačnú
funkciu, kde prostredníctvom Cu/Zn superoxiddismutá zy  (Cu/Zn SOD) chrá ni bunky pred
poškodením  voľnými radiká lmi. Zinok v metaloenzýmoch tvorí tzv. nemeniteľný pool, ktorý
nie je zá vislý na prívode zinku v diéte na rozdiel od tzv. meniteľného poolu, ktorý je zá vislý
na prívode zinku diétou a je tvorený 5 – 10% obsahu zinku v organizme. Celkové množstvo
zinku v tele dospelého jedinca je 2-3g. Odporúčané dá vky Zn sú pre dojčatá  5 mg/deň , deti 10
mg/deň , dorast, dospelých a tehotné ženy 15 mg/deň  a pre dojč iace matky 16 – 19 mg/deň .
Väčšina tkanív obsahuje približne 20 – 200 µgZn/g tkaniva. Biologický polčas Zn
v organizme sa odhaduje na 160-500 dni. Väčšinu z denného príjmu zinku organizmus
neutilizuje, takže u mnohých je obsah Zn v organizme prinajmenšom na hranici
nedostatočnosti. Približne 90% z celkového množstva Zn v organizme je uložené v kostrovom
svalstve a kostiach. Viac ako 95% z celkového množstva Zn je naviazané na proteíny buniek
a bunkových membrá n. Väčšia časť zinku (75 – 88%) v krvi je v červených krvinká ch.
V krvnej plazme  (0,1% Zn), 18% Zn je naviazané na alfa-2-makroglobulín, 80% na albumín
a 2% na proteíny ako sú transferín a ceruloplazmín.

Cieľom tejto prá ce bolo zistiť vzá jomnú súvislosť medzi koncentrá ciou zinku a alfa-2-
makroglobulínu (α2M) v krvnom sére a aktivitou Cu/Zn SOD.

Materiá l a metódy
V sledovanom ná hodne selektovanom súbore 47 rómskych detí (25 chlapcov a 22

dievčat) vo veku od 2 mesiacov do 6 rokov hospitalizovaných na II. Klinike detí a dorastu LF
UPJŠ  a DFN v Košiciach s diagnózami postihnutia dýchacieho apará tu sme stanovili
koncentrá ciu Zn v krvnom sére komerčným setom fy AMP Diagnostics (Rakúsko) a
koncentrá ciu α2M setom  fy Sevapharma (ČR). Aktivitu Cu/Zn SOD v červených krvinká ch
sme stanovili spektrofotometrickou metódou meracou súpravou RANSOD (Randox
Laboratories, Veľká  Britá nia), (tab. 1).

Výsledky
Priemerná   koncentrá cia Zn bola 11,78±3,54 µmol/L, z toho 23,4% detí malo hodnotu

Zn nižšiu ako 9 µmol/L a 12,8% hodnotu vyššiu ako 16 µmol/L, pričom za fyziologické
pá smo hodnôt Zn sme považovali interval 9-16 µmol/L. Fyziologické hodnoty Zn malo 30
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detí (63,8%), (tab. 2). Zinok štatisticky významne koreloval s α2M  (r = 0,326; p < 0,05). Pri
hodnotá ch Zn mimo pá sma fyziologických hodnôt sme štatisticky významnú korelá ciu s α2M
nenašli. U detí mladších ako 1 rok (n = 29) bola priemerná  koncentrá cia Zn 11,90 ± 3,84
µmol/L a α2M  3,43 ± 1,34 g/L bez ich vzá jomnej korelá cie. Deti staršie ako 1 rok mali
priemernú koncentrá ciu Zn 11,60 ± 3,10 µmol/L a α2M 2,75 ± 1,33 g/L, pričom r = 0,57; p <
0,01 (tab. 3.).  Zinok nekoreloval s SOD v žiadnej sledovanej skupine detí. Aktivita SOD sa
zvyšovala s priemernou koncentrá ciou Zn, ale aj α2M.

Tab. 1. Charakteristika súboru
Parameter X ± SD min –  max
vek (roky) 1,50 ± 1,21 0,2  – 6
vá ha (kg) 8,35 ± 3,60 3,67 – 25
výška (cm)  73,08 ± 11,99   50 – 99
BMI  (kg/m2) 15,04 ± 2,48 11,05 – 25,5
α2M (g/L)   3,17 ± 1,36   1,2 – 6,0
SOD (U/gHb) 1257,15 ± 256,81     585 – 2000
Zn (µmol/L)  11,78 ± 3,54     6,0 – 24,0

 Tab. 2. Zmeny parametrov v zá vislosti od koncentrá cie zinku
Parameter Zn < 9,00 µmol/L Zn  9,1– 16,0 µmol/L Zn  > 16,1 µmol/L
     n = 47 n = 11  /23,4% n = 30  /63,8% n = 6   /12,8%
vek (roky) 1,66 ± 1,13 1,51 ±  1,30 1,15 ±  0,9
vá ha (kg) 8,44 ± 2,80 8,59 ±  3,94 7,01 ± 3,30
výška (cm) 75,63 ± 12,68 73,23 ± 11,65 67,66 ± 12,83
BMI  (kg/m2) 14,49 ± 2,53 15,35 ± 2,45 14,50 ± 2,71
α2M (g/L) 2,83 ± 1,40 3,12 ± 1,30 4,05 ± 1,47
SOD (U/gHb) 1307,4 ± 301,17 1222,0 ± 218,94 1349,17 ± 360,06
Zn (µmol/L) 7,57 ± 1,06 12,19 ± 2,04 17,48 ± 3,19

Tab.3. Zmeny parametrov v zá vislosti od veku
Parameter vek  < 1 rok vek  > 1,1 roka
     n = 47 n = 29 n = 18
vek (roky) 0,76 ± 0,28 2,68 ± 1,19
vá ha (kg) 6,64 ± 2,08 11,12 ± 3,85
výška (cm) 66,48 ± 9,52 83,72 ± 6,78
BMI  (kg/m2) 14,70 ± 1,88 15,59 ± 3,21
α2M (g/L) 3,43 ± 1,34 2,75 ± 1,33
SOD (U/gHb) 1248,5 ± 252,83 1270,6 ± 269,70
Zn (µmol/L) 11,90 ± 3,84 11,60 ± 3,10

Diskusia
Homeostá za zinku je v ľudskom organizme udržiavaná  gastrointestiná lnym systémom,

prevažne tenkým č revom, pečeň ou a pankreasom a to absorbciou exogénneho zinku a
gastrointestiná lnou sekréciou a exkréciou endogenného zinku. Zinok je absorbovaný
v distá lnej časti duodéna a v proximá lnom jejune paracelulá rne (jednoduchou difúziou) alebo
transcelulá rne cez bunkové membrá ny enterocytov pomocou divalentného katiónového
transportéra DCT-1 (divalent cation transporter). V enterocytoch môže slúžiť ako loká lny
nutričný faktor alebo je ďalším mebrá novým proteínovým prená šačom (označovaným ako
ZnT-1, zinc transporter), transportovaný do pečene a ostatných tkanív. Môže sa tu krá tkodobo
kumulovať alebo sa priamo zapojí do regulá cie niektorých bunkových procesov. Zinok, ktorý
už splnil v organizme svoju úlohu, je transportovaný späť do trá viaceho alebo urogenitá lneho
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systému a odtiaľ sa dostá va von z tela stolicou (70-80%) alebo močom. Konečné rozhodnutie
o tom, č i sa zinok bude zabudová vať do špecifických komplexov, č i voľne asociovať,
podlieha zrejme interným regulačným mechanizmom a do dnešného dň a nie je o týchto
mechanizmoch nič  bližšie zná me.

Výskyt Zn v potraviná rskych komoditá ch: mäso, vnútornosti, hydina, ryby,
strukoviny, syr, karfiol, celozrnné výrobky, kvasnice, kakao a iné.

Príznaky nedostatku:
- porucha adaptá cie na šero
- narušené hojenie kožných defektov
- strata vlasov
- depresia
- hyperaktivita
- zvýšený výskyt degeneratívnych ochorení
- chronická  únava
- znížená  reprodukčná  schopnosť
- strata chuti do jedla
- poruchy rastu a vývoja

Predá vkovanie:
- hypokuprémia
- mikrocytóza
- neutropénia
- rôzne poruchy imunitnej odpovede
- pokles lipoproteínov vysokej denzity

Rizikové skupiny:
- zvýšená  potreba (tehotenstvo, dojčenie)
- pooperačné obdobie
- vyšší vek (popri nedostatku vitamínu skupiny B najčastejšie)
- stres
- veľké športové výkony
- nízka úroveň  pri veľkom množstve vá pnika a fosfá tu vo výžive
- lieky (napr. antacidá , antikoncepcia, glukokortikoidy, diuretiká )
- poruchy vstrebá vania
- diabetes mellitus, ochorenia oblič iek a pečene
- nedostatočné zá soby u detí a dospievajúcich

Zá ver
Najvyššiu priemernú koncentrá ciu zinku 17,48 ± 3,19 µmol/L mali deti mladšie

s priemerným vekom 1,15 roka (od 0,3 mesiaca do 2,8 roka), pričom u týchto detí bola
koncentrá cia α2M  4,05 ± 1,47 g/L (od 2,0 g/L  do 5,0 g/L ). Zinok významne koreloval s
α2M len pri fyziologických hodnotá ch.

Výsledky našej štúdie realizované na malom súbore pouká zali na zníženú saturá ciu
organizmu zinkom u rómskych detí v dôsledku nedostatočného exogénneho príjmu Zn alebo
ako sekundá rny ná sledok infekcie dýchacieho systému.
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THE EUROPEAN NETWORK FOR WORKPLACE HEALTH PROMOTION
AND ITS 7th INITIATIVE –  MOVE EUROPE PROJECT (2007-2009)

F. Jagla
NCO of the ENWHP in Slovakia, Institute of Normal and Pathological Physiology

SAS, Bratislava
Director: MUDr. F. Jagla, CSc.

According to the WHO Ottawa Charter, health is created and lived by people within
the setting of their everyday life: where they learn, work, play and love (WHO, 1986). Work
as well as leisure has the significant impact on health. The health policy of the every EU
country has to support all the activities directed to creation of healthy society. As early as
1993 the Maastricht Treaty set out the proposals for programme on health promotion,
information, education and training in public health. The EU Public Health Programme 1994-
2002 created the framework for establishing the public health networks. In 1996 the European
Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) was established. The workplace health
promotion (WHP) is the combined efforts of employers, employees and society to improve the
health and well-being of people at work. This can be achieved by a combination of improving
work organisation and the working environment, promoting active participation and by
encouraging personal development (Luxembourg Declaration, 1997). Every health-promoting
corporate culture based on a partnership between the company and its workers is unique. It
reflects the particular spirit of an enterprise and includes programmes and tools which are
matched exactly to the respective company objectives, the workforce, the services and
products (Enterprise for Health, 2005).

The European Commission and the DG SANCO as well support the work of the
ENWHP from its beginning. The ENWHP is developing an international understanding of
good practice in promoting health at work and, step-by-step, facilitates the dissemination and
implementation of this approach all over Europe. The ENWHP has created a true, added-
value dimension for European organisations and countries by systematically organising a
trans-national exchange of ideas, experience and research (Kloppenburg, 2006). In 2002 the
ENWHP began to develop national networks and forums for WHP in the EU Member States.
Today, the ENWHP has 31 members from national safety and health and public health
organizations from the EU Member States, Switzerland and countries of the European
Economic Area.

During the past 10 years the ENWHP managed 6 main initiatives. The first one was
oriented onto the big enterprises, the next one on the small and medium enterprises and the
third initiative concerned the public administration. In 2002 the ENWHP began its 4th

initiative to set up WHP infrastructures in every country in Europe. National WHP forums
and networks were created. 5th ENWHP initiative under the motto Working Healthy in an
Ageing Europe was aimed to help integrate employees in the work process for longer period
of time and to make better use of the potential offered by elderly employees. The 6th ENWHP
initiative started in 2005 and it comprises two separate projects. The project Dragonfly under
the leadership of the Polish Nofer Institute develops structures for dissemination of Good
Practice in the field of ENWHP in new EU Member States. The project Workhealth II under
the leadership of BKK Federal Association in Germany is concentrated on the development of
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the European Work-Related Health Report as well as on establishing the mechanisms for
dissemination and co-operation in Eastern Europe. The ENWHP seeks to achieve following
two main targets by 2010: (1) All member countries of ENWHP should have access to a
supportive infrastructure at national level which involve both relevant institutional and non-
institutional stake-holders, which identify and disseminate good WHP practice according to
national priorities and which actively participate in knowledge sharing at European level; (2)
To significantly increase the number of European employees who work in enterprises
committed to practices and policies for promoting health [2].

Under the lead of the National Contact Office (NCO) of Italy (University of Perugia)
the ENWHP has started its 7th initiative. The name of the project is Move Europe. Move
Europe is a campaign for the improvement of lifestyle-related workplace health promotion in
Europe. It is focussed on the following four fields: physical exercise, smoking prevention,
nutrition and mental health. According to Eurostat data following figures illustrate the impact
of unhealthy life style:  Every year 679 000 thousand of the EU inhabitants die due to the high
blood pressure, 676 000 as a consequence of smoking, 547 000 due to high cholesterol level,
380 000 because of the overweight, 206 000 in connection with lowered or insufficient
physical activity, 170 000 due to insufficient consummation of fruits and vegetables and
150 000 because of the alcohol consumption (Eurostat, 2004). In his review of the health state
of the population in Slovakia Rovný  (2007) underlined the high obesity and overweight
prevalence, tobacco and alcohol as very important significant health risk factors also. In the
carefully controlled study (1999-2004) Jurkovičová (2005) pointed out to more than in 50%
of the 9983 responders suffering from stressful work conditions and situations. It is well
known that the work intensification has a considerable impact on level of health in a
company, and also on productivity and competitiveness. Work-related stress represents now
one of the most important occupational health problems in the EU.

The aim of the Move Europe project is to set quality standards for Good Practice in
behaviour-related workplace health promotion, to identify complying models and to
disseminate the results throughout the Europe. For many individuals the change of their
lifestyle is critically important in order to protect as well as to promote his/her health. Many
particular types of behaviour are very deeply dependent on the relevant regulatory brain
mechanisms. These are, in turn, substantially affected by the knowledge, acceptance and
environmental support for the elimination of the health risk factors. To become familiar with
the health risk factors is the basic prerequisite for formulating the possible public health
programs aiming to help to improve the quality of life and to cope with everyday mental
loads, namely. Such basic knowledge have to be disseminated not only into the general public
but within the groups of specialists and supporters engaged in the field of health promotion, as
well.

The time interval from 06/06 to 12/06 was reserved for providing the campaign tools
(questionnaire) in English and to translate it into the national languages of the ENWHP
countries. The kick-off date of the campaign is March 1st, 2007. The questionnaire for self-
assessment of the policy of enterprises and companies in the above mentioned four fields
(physical exercise, smoking prevention, nutrition and mental health) will be available on-line
from the website of the national WHP network. The time interval from 03/07 to 02/08 is
designed for collecting the data, 03/08-12/08 for identifying the models of Good Practice and
finally to document the results (12/08). In the May 2009 the concluding conference will be
held in Rome with presentation the best enterprise or company in the Move Europe project
from every participating country.

What is the reason that such an institution as the typical basic research oriented
Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of Sciences (INPP
SAS) is involved in the public health activity? The INPP SAS is the only one institution in the
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central Europe and one of the small number of medical institutes oriented on the systemic and
integrative physiology. Moreover, as stated in its Foundation Charter the mission of the INPP
SAS is the research in the fields of the cardiovascular physiology as well as in
neurophysiology and psychophysiology. Both the fields of its scientific interests are very
closely related to many aspects of our lifestyles. The INPP SAS co-operates very closely with
the Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris (C.I.A.N.S.), the oldest
international association in the field of the neurobiology of behaviour, integrative physiology
and psychosomatic relations. The programmes of the C.I.A.N.S. international conferences and
symposia contain regularly several sessions oriented on the basic physiological mechanisms,
higher regulations, behavioural modifications, positive psychology and well-being, health
promotion, health education for better quality of life, psychosomatic and psychosocial
medicine and others. The INPP SAS co-operates very closely with the Slovak Society for
Higher Brain Functions SkMA as well. This Society and the INPP SAS, in co-operation with
the C.I.A.N.S., have organized in last years 3 international symposia and conferences in
Slovakia (2000 Piešťany, 2003 Trenčianske Teplice, 2005 Bratislava) as well as 3 symposia
abroad (2001 Palermo, 2004 St. Petersburg, 2006 Milan). The health promotion was treated in
all mentioned events. The C.I.A.N.S. was accepted as the partner of the ENWHP. Past
president of C.I.A.N.S. F. Jagla (2003-2005) took part on the business meetings of the
ENWHP from 2002 in Prague. At the International C.I.A.N.S. Conference 2005 in Bratislava
its organizing committee prepared also the business meeting of the ENWHP as a separate
event. On the June 30th the common workshop: Behaviour Modelling was organized. For the
first time the researchers (C.I.A.N.S.) and those who try to use their findings in the public
praxis (ENWHP) meet and discuss together. At the end of the 2005 the INPP SAS was asked
to take the post of the NCO of the ENWHP in Slovakia and it became the national coordinator
of the Move Euro project.
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Ú SKALÍ ZAJIŠŤ OVÁ NÍ PRACOVNĚ -LÉ KAŘ SKÉ  PÉ Č E PRO MALÉ
A STŘ EDNĚ  VELKÉ  FIRMY V Č ESKÉ  REPUBLICE

A. Š plíchalová, K. Hrnčíř, Z. Tomešová, L. Martinková, D. Palakiová, N. Ambrú žová,
 I. Kubátková, I. Horáková, P. Š evečková

Zdravotní ú stav se sídlem v Ostravě, Centrum pracovního lékařství, Č eská republika
ředitel: RNDr. P. Hapala

Ú vod
Pracovní lékařství je interdisciplinární obor, který se zabývá vlivem práce, pracovního

prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků , prevencí, diagnostikou, léčbou
a posudkovými aspekty nemocí způ sobených nebo zhoršovaných prací a dohledem nad
dodržováním zdravotně přijatelných pracovních podmínek. Cílem oboru je prevence
poškození zdraví pracovníků  vlivem práce, zlepš ení jejich zdravotního stavu, podpora
zdravého životního stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní způ sobilosti k práci
a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.

Č innost oboru pracovního lékařství a struktura optimální sítě poskytování pracovně
lékařské péče v ČR.

V souladu s koncepcí oboru pracovního lékařství, která byla schválená Vědeckou
radou MZ ČR dne 5. dubna 2004 (1), obor pracovního lékařství zahrnuje č innosti pro
zaměstnavatele a pracovníky a č innosti pro stát.

Č innosti pro zaměstnavatele a pracovníky spočívají v poskytování pracovně
lékařských služeb, jejichž rozsah je dán zejména mezinárodní ú mluvou ILO č . 161 (Vyhláška
MZV č . 145/1988 Sb., o závodních zdravotních službách), jež byla Č eskou republikou
ratifikována (2). Č lánek 5 této ú mluvy definuje přiměřené a vhodné pracovně lékařské služby
pro zaměstnavatele v 11 bodech:
- Stanovit a vyhodnocovat nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracoviš tích.
- Dohlížet na č initele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti, které mohou ovlivňovat

zdraví pracovníků , včetně hygienických zařízení, závodních jídelen a ubytoven, pokud
tato zařízení obstarává zaměstnavatel.

- Poskytovat poradenství o plánování a organizování práce, včetně uspořádání pracoviš ť,
o výběru, ú držbě a stavu strojů  a jiného zařízení a o látkách, jichž se užívá při práci.

- Ú častnit se na vypracování programů  zlepšování pracovní č innosti a vyhodnocování
nových zařízení ze zdravotního hlediska.

- Poskytovat poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci a ergonomii
a individuálních a hromadných ochranných prostředcích.

- Dohlížet na zdraví pracovníků  v souvislosti s prací.
- Podporovat přizpů sobování práce pracovníků m.
- Ú častnit se na opatřeních pracovní rehabilitace.
- Spolupracovat při poskytování informací, výcviku a výchovy v oblasti zdraví a hygieny

při práci a ergonomie.
- Organizovat první pomoc a oš etření v případě nutnosti.
- Ú čast na rozborech pracovní ú razovosti a nemocí z povolání.

Součástí poskytování poradenství o zdraví je i ú čast na programech podpory zdraví.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Č innost oboru pracovního lékařství prováděná pro stát spočívá v problematice
prevence nemocí z povolání, v problematice státní kontroly nad ú rovní pracovních podmínek,
vědecko výzkumná, metodická a expertní č innost.

Pracovně lékařské služby je nutno zajiš ťovat komplexně a multidisciplinárně, ú měrně
rizikovosti v podnicích. V souladu s koncepcí oboru se pracovně lékařská péče (dále PLP)
v ČR dělí na základní (primární) a specializovanou (sekundární). Základní pracovně lékařská
péče je poskytována pracovními lékaři, praktickými lékaři a lékaři splňujícími podmínky pro
poskytování jednotlivých č inností PLP odpovídajících jejich kvalifikaci. Specializovaná
pracovně lékařská péče je poskytována zdravotnickými zařízeními těchto typů :
- Zdravotnická zařízení orientovaná na poskytování pracovně lékařské péče (centra pracovního

lékařství).
- Pracovně lékařská pracoviš tě jako součást zdravotnických zařízení poskytujících

komplexní multidisciplinární služby ochrany zdraví při práci.
- Kliniky a oddělení pracovního lékařství.
- Akreditované laboratoře provádějící měření a hodnocení faktorů  pracovního prostředí.
- Vědecko-výzkumná pracoviš tě.

Tato pracoviš tě vykonávají specializovanou č innost v oboru pracovního lékařství
a vytvářejí odborné zázemí pro pracoviš tě poskytující základní pracovně lékařskou péč i,
zejména v oblasti měření a hodnocení faktorů  pracovního prostředí a v oblasti hodnocení
jejich vlivu na zdravotní stav zaměstnanců . Tato pracoviš tě mohou poskytovat i základní
pracovně lékařskou péč i. Zřizovatelem zdravotnických zařízení PLP je fyzická nebo
právnická osoba nebo stát. Instituce státního dozoru v ochraně zdraví při práci nejsou
pracoviš tě pracovně lékařské péče, ale při rozvoji této péče mají nezastupitelnou roli. Stát
pověřuje na základě akreditace zdravotnická zařízení poskytující specializovanou pracovně
lékařskou péč i jako střediska nemocí z povolání k posuzování, uznávání, hláš ení
a dispenzarizaci nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání.
 

 Ú čast vš eobecného zdravotního pojiš tění na realizaci pracovně-lékařské péče v ČR.
 Ú čast vš eobecného zdravotního pojiš tění na realizaci PLP v ČR je stanovena zákonem

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiš tění v platném znění (3). Podle § 35 tohoto zákona
závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně
ochrany zdraví zaměstnanců  před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a
prevenci ú razů . Hrazená péče podle citované právní normy zahrnuje:
- zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci,
- periodické preventivní prohlídky zaměstnanců  vykonávajících č innosti epidemiologicky

závažné, zaměstnanců  na rizikových pracoviš tích, zaměstnanců , jejichž č innost mů že
ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců  nebo jiných osob, a zaměstnanců , u nichž je
vyžadována zvláš tní zdravotní způ sobilost v rozsahu stanoveném zvláš tním předpisem,

- mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních dů vodů ,
- dispenzární prohlídky osob s hláš enou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy

pracovních rizik pů sobí i po ukončení expozice riziku.
Z dikce zákona tedy vyplývá skutečnost, že periodické prohlídky u rizikových prací

jsou hrazeny zdravotními pojiš ťovnami a u nerizikových prací hradí veškerou péč i sám
zaměstnavatel. Tím vzniká silný demotivující prvek pro minimalizaci rizik v podnicích.
V tomto směru musí dojít k legislativním změnám, které budou zaměstnavatele ekonomicky
motivovat k aktivní ochraně zdraví zaměstnanců  při práci. Pokud by PLP plně hradili
zaměstnavatelé, a to bez ohledu na to, zda se jedná o práci v riziku č i ne, vznikne ú č inný
ekonomický tlak na odstranění rizik v pracovním prostředí nebo alespoň jejich významnou
redukci.
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Poskytování PLP v praxi – současný stav.
Pracovně lékařská péče je ve velkých podnicích v ČR obvykle zajiš ťována buď

vlastními pracovně lékařskými zařízeními nebo nestátními zdravotnickými zařízeními.
Vlastní zařízení jsou plně financované podnikem, zdravotnický personál tvoří zaměstnanci
podniku a pracovně-lékařská péče je poskytována výhradně pro zaměstnance tohoto podniku.
Nestátní zdravotnická zařízení jsou nezávislá a poskytují péč i pro vícero velkých nebo
menš ích firem podle principů  tržní ekonomiky.

Středně velké a malé firmy se obrací s požadavkem na poskytování PLP obvykle na
praktické lékaře. Ti si vybírají obvykle solventní firmy bez rizikových prací (banky,
pojiš ťovny a jiné finanční instituce, počítačové firmy apod.). Dů vodem je skutečnost, že
u těchto druhů  prací preventivní prohlídky nevyžadují zvláš tní přístrojové vybavení pro
realizaci specializovaných vyš etření (spirometrie, pletysmografie a chladový test, audiometrie
apod.), nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojiš tění, takže nejsou nutné ani smlouvy se
zdravotními pojiš ťovnami na tuto č innost. Navíc, uvedené firmy jsou lukrativní a nemají
problém respektovat tržní ceny za poskytované zdravotní služby.

Pro středně velké a malé firmy jejichž zaměstnanci vykonávají rizikové práce
poskytují pracovně lékařskou péč i obvykle centra pracovního lékařství zdravotních ú stavů ,
která jsou vybavena specializovanými zařízeními i erudovanými odborníky s bohatými
zkuš enostmi při řeš ení odborně složité problematiky pracovního lékařství.

Rozsah poskytovaných služeb Centrem pracovního lékařství Zdravotního ú stavu
Ostrava.

Centrum pracovního lékařství (CPL) Zdravotního ú stavu (ZÚ ) Ostrava je
specializované pracoviš tě poskytující odborné služby v oboru pracovního lékařství, fyziologie
a ergonomie práce a genetické toxikologie. Odborná č innost CPL je zajiš ťována v souladu
s platnou legislativou (Zákon č .258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
nařízením vlády č . 178/2001 Sb. ve znění nařízení vlády č . 523/2002 Sb. v platném znění,
vyhláškou č . 432/2003 Sb. a vyhláškou č . 288/2003 Sb.)

V rámci centra je poskytována komplexní pracovně lékařská péče pro smluvní
partnery, kterými jsou malé a středně velké firmy s multirizikovými pracemi. Na základě
požadavků  odborných a praktických lékařů  jsou dále realizována doplňková vyš etření (např.
chladový test a prstová pletysmografie, audiometrie, spirometrie, spiroergometrie apod.). Pro
lékaře jiných oborů  (např. angiologie, revmatologie, dermatologie, vnitřní lékařství,
neurologie, kardiologie) se provádí diagnostika poruch prokrvení periferie horních i dolních
končetin. Velká pozornost je věnována i zdravotně výchovné, vědecké a pedagogické
č innosti, pracovníci CPL se podílí na řeš ení grantových ú kolů  a projektů  v rámci ČR i EU,
vyvíjí bohatou prezentační a publikační aktivitu. Velmi dobrá je i spolupráce s Vysokou
školou báňskou v Ostravě i Zdravotně sociální fakultou Ostravské univerzity. Náš  ú stav je
výukovým pracoviš těm pro studenty uvedených vysokých škol.

Velikostí pracoviš tě, kvalitou i rozsahem poskytované péče je CPL ZÚ  Ostrava
jedinečným zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji. Podobné postavení mají
i centra pracovního lékařství zdravotních ú stavů  v ostatních regionech.

Výhody a nevýhody poskytování PLP v CPL a u praktických lékařů
Pokud praktický lékař realizuje preventivní prohlídku u klienta, který nevykonává

rizikovou práci, vybavení jeho ordinace mu zcela postačuje, nemusí klienta posílat na dalš í
specializovaná vyš etření a prohlídku vykoná během standardní doby. Ekonomický přínos je
maximální: cena je smluvní, nezávislá na cenách ú hrad ze zdravotních pojiš ťoven a nenarů stá
ú čet praktického lékaře pro vyžádanou péč i na dalš í vyš etření u jiných odborníků  hrazené
zdravotními pojiš ťovnami. Tento typ prohlídky je tedy pro praktického lékaře nejefektivnějš í,
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a to jak z časového, tak i finančního hlediska. Taková klientela se tedy pro praktika stává
velmi vítanou, zvlášť pokud se jedná o zaměstnance větš ích lukrativních firem.

Preventivní prohlídka v ordinaci praktického lékaře u klienta vykonávajícího rizikové
práce již přináší svá nemalá ú skalí. Po prostudování zdravotnické dokumentace a základním
vyš etření, praktický lékař vystaví několik žádanek na doplňková vyš etření podle charakteru
rizikové práce. Klient pak v následujících dnech až týdnech navš těvuje příslušné odborníky
a absolvuje např. spirometrické vyš etření, chladový test a pletysmografii, audiometrii,
elektrokardiografii, specializovaný odběr biologického matriálu na biologické expoziční testy
apod. Ve finále se u praktického lékaře shromáždí výsledky celé řady vyš etření, které
v kontextu komplexního posouzení zdravotní způ sobilosti k práci musí vyhodnotit
a kvalifikovaně rozhodnout. To bývá v mnoha případech problémem, zvlášť pokud výsledky
testů  nejsou jen v mezích fyziologického rozmezí a je nutná hlubš í odborná ú vaha a bohaté
praktické zkuš enosti. Finanční přínos je v rámci vstupní prohlídky stejný jako by se jednalo
o klienta bez rizikových prací, ale objem práce je mnohonásobně větš í a navíc vyžaduje
sofistikovaný přístup.

Pokud se jedná o periodickou prohlídku, která je hrazená zdravotními pojiš ťovnami, je
výnos ješ tě nižš í, protože sazby jsou fixní a nerozlišují náročnost prohlídky. Navíc
multirizikové práce kromě náročných preventivních prohlídek představují i náročnou práci
v terénu při řeš ení problémů  na rizikových pracoviš tích a specializovanou č innost zaměřenou
na minimalizaci rizikových faktorů  pracovního prostředí. Z toho vyplývá, že klienti
vykonávající rizikové práce, zejména multirizikové, nejsou vítanou klientelou pro pracovně
lékařskou péč i v ordinaci praktického lékaře.

Ordinace center pracovního lékařství jsou vybaveny specializovanou přístrojovou
technikou a erudovanými zdravotníky na vš ech ú rovních, kteří zvládnou vyš etřit klienta
vykonávajícího mutirizikové práce v prů běhu jednoho dopoledne, tedy s velmi významnou
časovou i celkovou ekonomickou ú sporou. Objednávkový systém preventivních prohlídek bez
poskytování léčebné péče poskytuje lékaři dostatečný časový prostor pro práci v terénu.
Výhody a nevýhody poskytování pracovně lékařské péče v centrech pracovního lékařství
i v ordinaci praktického lékaře jsou shrnuty v tab.1.

Tab. 1. Výhody a nevýhody poskytování PLP v centrech pracovního lékařství i v ordinaci praktického lékaře   
CENTRUM PRACOVNÍHO LÉ KAŘ STVÍ

Výhody:
- Poskytované služby jsou komplexní
- V rámci preventivních prohlídek je možnost specializovaných

vyš etření (prohlídky efektivní – časová i finanční ú spora)
- Objednávkový systém prohlídek – čas na práci

v terénu
- Možnost měření a sledování faktorů  pracovního prostředí

(propojení s dalš ími pracoviš ti CPL
i celého zdravotního ú stavu)

Nevýhody:

- Nemů že poskytovat kurativní
péč i

- Prohlídku v rámci PLP nemů že
spojit s řadovou preventivní
prohlídkou podle Vyh. č .
56/1997 Sb.

PRAKTICKÝ  LÉ KAŘ
Výhody:

- Mů že být zároveň registrujícím
lékařem a poskytovat kurativní péč i

- Prohlídku v rámci PLP mů že spojit s
preventivní prohlídkou podle Vyh. č .
56/1997 Sb.

Nevýhody:
- Č innost je obvykle omezená pouze na

provádění prohlídek - není komplexní
- Náročná kurativní složka – omezený čas

pro práci v terénu
- Absence specializovaných vyš etření

a know how v oblasti PLP je řeš ena
 subdodávkami u jiných odborníků



290

Srovnání trendů  ve výběru klientely v ordinaci praktického lékaře a v CPL.
Výhody a nevýhody poskytování pracovně lékařské péče v centrech pracovního

lékařství a v ordinaci praktického lékaře podmiňují i trendy výběru vhodné klientely pro
poskytování pracovně lékařské péče (tab. 2). Pro praktické lékaře je výhodnějš í mít ve své
PLP větš í firmy bez rizikových prací, které nevyžadují komplexní přístup a zpravidla mají
zájem jen o provádění preventivních prohlídek, navíc, ú hrada této péče není vázaná na systém
veřejného zdravotního pojiš tění. Pro CPL je zase výhodnějš í poskytovat PLP pro větš í firmy
s multirizikovými pracemi, pro které má specializované zařízení i zkuš ený personál. Hlavní
nevýhodou poskytování této péče je, že ú hrada výkonů  při periodických a následných
prohlídkách je ze zdravotního pojiš tění, které nerespektují tržní ceny.

Z tab. 2 vyplývá, že ve výběru klientely se ordinace praktických lékařů  a centra
pracovního lékařství vzájemně doplňují. Výjimkou jsou malé a středně velké firmy
a nesolventní firmy, které v tržním prostředí bojují o přežití. O tyto klienty nejeví zájem žádné
zařízení pro poskytování pracovně lékařské péče. Po odmítnutí PLP praktickým lékařem nebo
jiným nestátním zdravotnickým zařízením se tyto firmy obrací na centra pracovního lékařství
zdravotních ú stavů . Zdravotní ú stavy jako státní zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je
Ministerstvo zdravotnictví ČR, pak přebírají tuto nelukrativní a v soukromém sektoru
odmítanou klientelu, pro kterou zajiš ťují pracovně-lékařské služby s ekonomickou ztrátou.
Kapacita CPL je v dů sledku nedostatku erudovaných lékařů  omezená, a tak je stále menš í
prostor pro poskytování PLP pro velké firmy a klienty center se tak stávají téměř výhradně
malé a středně velké podniky s multirizikovými pracemi. Od doby vzniku zdravotních ú stavů
(1. 1. 2003) byl zaznamenán trend snižování státního příspěvku na jejich č innost a v dů sledku
toho sílí i ekonomický tlak na centra pracovního lékařství i ostatní pracoviš tě ú stavů
vykazovat co nejlepš í ekonomický výsledek. Tento požadavek je vš ak v rozporu s typem
klientely pro kterou je PLP zajiš ťována a bez dalš í podpory státu není možná. Bez ohledu na
model, kterým se základní pracovně lékařské služby distribuují, je realistické předpokládat, že
potřeba dotovat PLP v malých a středních firmách, pro samozaměstnavatele, v zemědělském
sektoru a v š edé ekonomice je skutečně vysoká a dosahuje až 50 – 100% nákladů  (4).

Tab. 2. Srovnání trendů  ve výběru klientely v centrech pracovního lékařství i v ordinaci praktického lékaře
CENTRUM PRACOVNÍHO LÉ KAŘ STVÍ

Vítaná klientela:

- Velké firmy s mnoha rizikovými pracemi mající
zájem o komplexní služby

Nevítaná klientela:
- Obecně firmy bez rizikových prací

nemající zájem o komplexní služby
- Malé a středně velké firmy

(s riziky i bez)
- Firmy bojující o existenci

PRAKTICKÝ  LÉ KAŘ
 Vítaná klientela:
- Obecně firmy bez rizikových prací
- Firmy lukrativní (bankovní ú stavy,

počítačové firmy, firmy se zahraniční ú častí)
- Firmy, které vyžadují jen provádění

preventivních prohlídek a nemají zájem o
komplexní služby

Nevítaná klientela:
- Firmy, které vyžadují š irš í služby než provádění

preventivních prohlídek
- Malé a středně velké firmy s mnoha rizikovými

pracemi
- Firmy bojující o existenci

NEVÍTANÁ  KLIENTELA PRO CPL I PRAKTICKÉ LÉKAŘ E
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Nevýhody poskytování PLP pro malé a středně velké firmy.
Hlavní dů vody nezájmu o poskytování PLP pro malé a středně velké firmy, zvláš tě

firmy s rizikovými pracemi lze shrnout do následujících bodů :
1. Náročná administrativa i práce v terénu. Je zcela zřejmé, že efektivita práce v rámci

PLP roste s velikostí firmy. Je mnohem výhodnějš í mít v péč i jednu velkou firmu než deset
malých firem o stejném objemu zaměstnanců .

2. Absence přiměřeně informovaného partnera firmy k jednání a vzájemné spolupráci.
Velké firmy mají vyškolený management pro spolupráci v oblasti PLP, který je adekvátním
partnerem pro spolupráci a lékař vykonávající pracovně lékařskou péč i v takové firmě pů sobí
jako odborný poradce. U menš ích firem lékař je odkázaný na jednání zpravidla s věčně
zaneprázdněným majitelem firmy nebo jeho neinformovanou sekretářkou. Lékař zde nepů sobí
jen jako poradce, ale musí zvládnout i rutinní č innost, kterou si firma nedokáže sama zajistit.
Bezpečnostní technik v malých firmách pracuje obvykle jen na dohodu s tím, že má v péč i
několik malých firem a pro pravidelnou spolupráci je nedostupný.

3. Vysoká fluktuace. V menš ích firmách je obvykle vyš š í fluktuace než ve velkých
zavedených podnicích. Zejména menš í podniky se sezónními pracemi (stavební firmy, firmy
zaměřené na lesní práce a ú držbu zeleně) pravidelně propouš tějí zaměstnance na zimní období
a na začátku sezóny přijímají nové lidi, což znemožňuje longitudinální sledování vývoje
zdravotního stavu zaměstnanců .

4. Nezájem o komplexní služby. U firem s malým poč tem zaměstnanců  je běžný
naprostý nezájem o poskytování jiných služeb než preventivních prohlídek. O aktivity v
oblasti ochrany a podpory zdraví nejeví žádný zájem. Obvykle jen „hasí požáry“ – znamená
to, že se ozvou až v případě kardinálního problému. Jedná se např. o suspektní nemoc
z povolání u dlouholetého zaměstnance, který u lékaře na vyš etření nikdy nebyl nebo
o výstupní prohlídku u problémového zaměstnance, který byl přijat do firmy bez vstupní
prohlídky apod. Ř eš ení takových složitých „zanedbaných“ kauz je časově i ekonomicky
velice náročné. Takový přístup firem k pracovně lékařské péč i tak v zásadě popírá její
preventivní charakter.

5. Málo záleží na kvalitě poskytovaných služeb. S oceněním kvality poskytovaných
služeb u menš ích firem se setkáváme v praxi zcela výjimečně. Firmy se obvykle zajímají jen
o služby levné, rychlé a nejlépe stačí, když bude vš e jen formálně v pořádku. Naopak, velké
firmy vyžadují kvalitní služby, které na druhé straně dovedou i adekvátně ocenit.

6. Neustálá ú čast veřejného zdravotního pojiš tění na ú hradě periodických prohlídek
u rizikových prací. Sazby za výkony jsou fixní, nezohledňují náročnost práce, jsou
nedostatečně finančně ohodnocené a neodpovídají tržním cenám. Skutečnost, že periodické
prohlídky u rizikových prací jsou hrazeny zdravotními pojiš ťovnami
a u nerizikových prací hradí veškerou péč i sám zaměstnavatel, vyvolává silný demotivující
prvek pro minimalizaci rizik v podnicích.

Popis hlavních problémů  oboru pracovního lékařství při zajiš ťování PLP v ČR.
Hlavní problémy při zajiš ťování PLP jsou podrobně popsány v koncepci oboru

pracovního lékařství (1):
- Dosavadní legislativa již neodpovídá změněným politicko-ekonomickým podmínkám.
- Nedostatek pracovních lékařů  se specializací v oboru pracovní lékařství.
- Malý zájem pracovních lékařů  o kontinuální vzdělávání v oboru.
- Dlouhodobě chybí fungující ú razová pojiš ťovna. Byl sice přijat zákon č . 266/2006 Sb.,

o ú razovém pojiš tění zaměstnanců , ale jeho platnost je až od 1.1.2008 a zavedení bonusů
a malusů , které by motivovali zaměstnavatele k minimalizaci rizik a aktivní ochraně
zdraví při práci má platnost až od 1.1.2011.

- Roztříš těné financování PLP.
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- Nedostatečné uvědomění zaměstnavatelů  o jejich povinnostech v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a v zajiš tění pracovně lékařské péče o zaměstnance.

- Demotivující zákonné pojiš tění pro případ pracovního ú razu a nemoci z povolání ve
smyslu pracovně lékařské péče o zaměstnance.

- Strach zaměstnanců  z onemocnění a ztráty pracovního místa a z toho plynoucí disimulace
a nezájem o uchování č i dokonce zlepš ení svého zdravotního stavu.

- Zdravotnič tí pracovníci musí mít zajiš těnou samostatnost při poskytování zdravotní péče
včetně přímého výkonu ohlašovací povinnosti vů č i příslušným orgánů m státní správy
(vyhl. 342/1997 Sb.)

V citované koncepci oboru pracovního lékařství (1) jsou uvedeny i připomínky
a návrhy pro zlepš ení stávající organizace odborných služeb. Pracovně lékařská péče je
nedílnou částí komplexních služeb ochrany zdraví při práci (occupational health services),
přičemž je vyžadována kontrola kvality jejich poskytování (certifikace služeb ochrany zdraví
při práci). Aby bylo dosaženo evropského standardu v poskytování těchto služeb a zároveň
ČR splnila své závazky, které jí vyplynuly z ratifikace Ú mluvy ILO 161 (vyhláška MZV č .
145/1988 Sb.) je třeba:
- V samostatném zákoně o pracovně lékařské péč i nebo v zákoně o zdravotní péč i, případně

v zákoně o multidisciplinárních službách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci definovat
organizační strukturu spolu s funkční náplní pracovně lékařské péče.

- Znění zákonné normy týkající se pracovně lékařské péče provázat pojmově i obsahově
s nově se tvořícími zákony v oblasti zdravotnictví a sociální péče, konkrétně se zákonem o
ochraně veřejného zdraví a s novelou zákoníku práce (obě normy platí od 1.1.2001),
a dále i se zákonem o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci a ú razovým pojiš těním,
zejména v oblastech:
a) povinností zaměstnavatele zajistit pracovně lékařskou péč i pro zaměstnance včetně

právní vymahatelnosti,
b) obsahu a rozsahu PLP,
c) povinností vš ech občanů  vykonávajících práci (nejen zaměstnanců ) podrobit se

preventivním prohlídkám,
d) zajiš tění kontroly kvality poskytování pracovně lékařské péče.

- Nesprávné a zavádějící pojmy v platné legislativě (závodní preventivní péče, resp.
závodní zdravotní služby) nahradit ekvivalenty pojmů  běžně užívaných v ES
(occupational medicine, occupational medical services , occupational health, occupational
health services).

- Zdů raznit v legislativě i praxi preventivní charakter pracovně lékařské péče (nejde
o kurativu).

- Zdů raznit vyjmutí pracovně lékařské péče ze svobodné volby lékaře.
- Uvést požadavek kontroly kvality pracovně lékařské péče.
- Zajistit kontinuální celoživotní vzdělávání v oboru pro odborníky v pracovním lékařství i

pro vš eobecné lékaře vykonávající pracovně lékařskou péč i.

Závěr
V souladu s konvencí Mezinárodní organizace práce č . 161 o pracovně lékařských

službách ve větš ině západních zemí nese náklady za poskytování pracovně lékařských služeb
zaměstnavatel. Jelikož schopnost malých a středních firem, samozaměstnavatelů  a zvláš tě
š edé ekonomiky zajiš ťovat externí služby je malá nebo žádná, je často jedinou možností jak
zajistit základní PLP, nabízet ji prostřednictvím veřejného sektoru. Bez ohledu na model,
kterým se základní pracovně lékařské služby distribuují, je realistické předpokládat, že
potřeba dotovat PLP v malých a středních firmách, pro samozaměstnavatele, v zemědělském
sektoru a v š edé ekonomice je skutečně vysoká a dosahuje 50 –100% nákladů .
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Přes veškeré uvedené problémy je pracovně lékařská péče pro velké podniky v ČR
poskytována na přijatelné ú rovni. Problémem, který vyžaduje komplexní řeš ení je zajiš tění
adekvátní odborné PLP pro malé a středně velké firmy, zejména s rizikovými pracemi, tedy
klientely, která v tržním prostředí stěží nachází vhodného poskytovatele kvalitních PLP.
Vyžaduje-li stát dodržování zákona, tedy zajiš tění PLP pro vš echny, musí zajistit a hlavně
i nadále podporovat poskytovatele pro toto problémovou klientelu.

Literatura:
1. Koncepce oboru pracovní lékařství schválená Vědeckou radou MZ ČR dne 5. dubna 2004. [MS Word, 170

kB, 15 stran, 15.4.2004]. Dostupné na: http://www.pracovni-lekarstvi.cz/files/koncepce.doc
2. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č . 145/1988 Sb., o Ú mluvě o závodních zdravotních službách (č .

161)
3. Zákon č . 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojiš tění v platném znění.
4. Rantanen, J.: Základní pracovně lékařské služby: strategie, struktura, aktivity, zdroje. Č eské pracovní

lékařství, 6, 2005, No. 3, p.152-158.
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VÝ SKYT A PRÍČINY VZNIKU PRACOVNÝ CH Ú RAZOV

D. Mihinová
Katedra environmentá lneho zdravia, Fakulta verejného zdravotníctva,

Slovenská  zdravotnícka univerzita, Bratislava
vedú ci: doc. MUDr. Ivan Rovný , PhD., MPH

Ú vod
Pracovný  ú raz (PÚ ) je akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobené

pracovníkovi nezá visle od vlastnej vôle krá tkodobým, ná hlym a ná silným pôsobením
vonkajších vplyvov pri plnení pracovný ch ú loh alebo v priamej sú vislosti s ním. Je aj ú raz,
ktorý  utrpel pracovník na pracovisku alebo v priestoroch organizá cie pri činnosti, ktorá
nesú visí s plnením pracovný ch ú loh, alebo iná  osoba, ktorá  sa s vedomím organizá cie
zdržiava na jej pracoviská ch alebo v priestoroch, ktoré inak nie sú  verejne prístupné.
Pracovným ú razom nie je ú raz, ktorý  sa pracovníkovi prihodil na ceste do zamestnania a späť.

Druhy pracovný ch ú razov:
- Za smrteľný  pracovný  ú raz (SPÚ ) sa pokladá  každý  pracovný  ú raz, ktorý  spôsobil

pracovníkovi smrť ihneď  alebo kedykoľvek neskôr, ak nastala smrť podľa leká rskeho
posudku ná sledkom tohto pracovného ú razu.

- Za ťažký  pracovný  ú raz (ŤPÚ ) sa pokladá  každý  pracovný  ú raz, ktorý  mal za ná sledok
stratu orgá nu (anatomickú  alebo funkčnú ) alebo jeho podstatnej časti alebo také
poškodenie zdravia, vrá tane priemyselný ch otrá v, ktoré leká r označil za ťažké, napr. strata
oka, sluchu, komplikovaná  zlomenia, vyvolanie potratu, roztrhanie pľ ú c, poranenie srdca,
otras mozgu spojený  s bezvedomím, roztrhnutie alebo rozmliaždenie obličky, roztrhnutie
pečene, sleziny, popá leniny II. a III. stupňa väčš ieho rozsahu.

- Za hromadný  pracovný  ú raz (HPÚ ) sa pokladá  každý  pracovný  ú raz, keď  pri tej istej
udalosti boli zranené najmenej tri osoby, z ktorý ch aspoň jedna ťažko alebo smrteľne,
alebo keď  bolo zranený ch viac ako desať osôb.

- Za ostatné pracovné ú razy (OPÚ ) sa pokladajú  vš etky pracovné ú razy, ktoré nie sú
uvedené pod smrteľnými pracovnými ú razmi, ťažkými pracovnými ú razmi a hromadnými
pracovnými ú razmi (1).

Ciele
- Zistiť vý skyt a príčiny vzniku pracovný ch ú razov v Trnavskom kraji v SR v roku 2004.
- Zistiť vý skyt pracovný ch ú razov v zá vislosti od veku postihnutého v čase vzniku

pracovného ú razu a od pohlavia.
- Zistiť vý skyt pracovný ch ú razov v zá vislosti od odvetvia.
- Zistiť najčastejš ie zdroje a príčiny vzniku pracovný ch ú razov.
- Zistiť najčastejš ie druhy zranenia alebo poškodenia a najčastejš ie zranenú  časť tela pri

pracovný ch ú razoch.
- Osobitne analyzovať zdroje, príčiny a druh zranení pracovný ch ú razov

v poľnohospodá rstve.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Materiá l a metodika
- zá znamy o ú razoch a protokoly o vyš etrení ťažký ch pracovný ch ú razov a smrteľný ch

pracovný ch ú razov z roku 2004 uložený ch na Inšpektorá te prá ce (IP) Trnava, kde sa
registrujú  a evidujú  pracovné ú razy a vyš etrujú  ťažké pracovné ú razy a smrteľné pracovné
ú razy, ktoré sa stali v organizá ciá ch v Trnavskom kraji patriacich do pôsobnosti IP
Trnava,

- dotazník zo 17 otá zok - aplikované vedomosti z oblasti hygieny prá ce a BOZP,
- ú daje z vyplnený  dotazníkov spracované pomocou Epiinfo 2002 a Microsoft Excel,
- š tatistická  vý znamnosť rozdielov – chi-kvadrá tový  test, za hranicu vý znamnosti boli

považované hladiny vý znamnosti 0,05 a 0,01,
- do sú boru bolo zaradený ch 1272 pracovný ch ú razov, ktoré sa stali pracovníkom od 17 r.

veku pracujú cich v Trnavskom kraji v období januá r až december 2004.

Vý sledky
 Z celkový ch 1272 pracovný ch ú razov bolo 76% (n = 965) prípadov u mužov a 24% (307)
prípadov u žien. Najviac pracovný ch ú razov sa stalo vo vekovej kategórie 17 – 30 r. (34,3%)
a vo vekovej kategórie 41 – 50 r. (25,1%) (obr. 1).

Obr. 1. Rozdelenie 1272 pracovný ch ú razov podľa pohlavia a veku postihnutého

 Podľa odvetvia najvyš ší počet pracovný ch ú razov sa stal v poľnohospodá rstve –
16,1% (n = 205), ď alej to boli hutnícky priemysel – 8,3% (n = 106), vý roba kovový ch
konš trukcií a vý robkov – 7,2% (n = 92), potraviná rsky priemysel – 6,8%b (n = 87) a
stavebníctvo – 6,8% (n = 86) (obr. 2).

Z 1272 pracovný ch ú razov bolo 98,7% ostatný ch pracovný ch ú razov (n = 1256), 0,9%
ťažký ch pracovný ch ú razov (n = 11) a 0,4% pracovný ch ú razov (n = 5). U mužov bolo 5
smrteľný ch pracovný ch ú razov. U žien nebol žiadny smrteľný  pracovný  ú raz. Z 11 ťažký ch
pracovný ch ú razov bolo 18% (n = 2) u žien a 82% (n = 9) u mužov (obr. 3).

Najviac ostatný ch pracovný ch ú razov sa vyskytlo vo vekovej kategórii 17 – 30 r.
(34,6%; n = 434) a vo vekovej kategórii 41 – 50 r. (25,1%; n = 315). Z 5 smrteľný ch
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pracovný ch ú razov sa vyskytlo 60% (n = 3) vo vekovej kategórii 41 – 50 r. Z 11 ťažký ch
pracovný ch ú razov bolo 54,5% (n = 6) vo vekovej kategórii 51 – 62 r. (obr. 4).
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Obr. 2. Rozdelenie 1272 pracovný ch ú razov podľa odvetvia
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Hladina alkoholu v krvi sa nezisťovala v 99,5% (n = 1266) pracovný ch ú razov, z
toho sa nezisťovala v 99,05% (n = 1254) ostatný ch pracovný ch ú razov, v 0,08% (n = 1)
smrteľný ch pracovný ch ú razov a v 0,87% (n = 11) ťažký ch pracovný ch ú razov. Hladina
alkoholu v krvi sa zisťovala v 2 prípadoch z 1256 ostatný ch pracovný ch ú razov a potvrdila sa
v 1 prípade, ď alej sa zisťovala v 4 prípadoch smrteľný ch pracovný ch ú razov a potvrdila sa v 3
prípadoch (obr. 5).

1

1254

1

11 1266

1 0 4

3

1 0 2
0%

20%

40%

60%

80%

100%

OPÚ SPÚ Ť PÚ Spolu

Áno Nie Nezisťovala sa

Obr. 5. Rozdelenie 1272 pracovný ch ú razov podľa druhu pracovného ú razu v zá vislosti od hladiny alkoholu v
krvi

Hlavné zdroje pracovný ch ú razov sú  podľa ich delenia v stupni V., t j. materiá l,
bremená , predmety – 30,7% prípadov (n = 390), v stupni IV., t.j. pracovné, prípadne cestné
dopravné priestory ako zdroje pá dov osôb – 23% prípadov (n = 293) a v stupni III., t.j. stroje
– hnacie, pomocné, obrá bacie a pracovné – 15,2% prípadov (n = 193) (obr. 6).
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Obr. 6. Rozdelenie 1272 pracovný ch ú razov podľa zdroja pracovného ú razu

Najčastejšími príčinami pracovný ch ú razov podľa ich delenia sú  nedostatky osobný ch
predpokladov na riadny pracovný  výkon (chýbajú ce telesné predpoklady, zmyslové
nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko prá ce
(63,1%), používanie nebezpečný ch postupov alebo spôsobov prá ce vrá tane konania bez
oprá vnenia, proti príkazu, zá kazu a pokynom, zotrvá vanie v ohrozenom priestore (13,5%) a
ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami (6,1%) (obr. 7).

63,1%

4,8%
0,5% 0,6%

5,1%6,1%
13,5%

2,7%1%
1,7%

0,3%0,3% 0,1%0,2%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

1. 
Chy

bn
ý a

leb
o n

ep
ria

zn
ivý

 st
av

...

2. 
  C

hý
ba

júc
e a

leb
o n

ed
os

tat
oč

..

3. 
  C

hý
ba

júc
e (

ne
pri

de
len
é),

 ne
d..

.

4. 
  N

ep
ria

zn
ivý

 st
av

 al
eb

o c
hy

bn
...

5. 
  N

ed
os

tat
ky

 v 
os

ve
tle

ní 
a v

idi
...

6. 
  N

es
prá

vn
a o

rga
niz
á c

ia 
prá

ce

7. 
  N

eo
bo

zn
á m

en
os
ť s

 po
dm

ie.
..

8. 
  P

ou
ž ív

an
ie 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 po
...

9. 
  O

ds
trá

ne
nie

 al
eb

o n
ep

ou
ž ív

an
..

10
.   

Nep
ou
ž ív

an
ie 

(ne
sp

rá v
ne

 p.
..

11
.   

Ohro
ze

nie
 in
ým

i o
so

ba
mi (.

..

12
.   

Ned
os

tat
ky

 os
ob

ný
ch

 pr
ed

p..
.

13
. O

hro
ze

nie
 zv

ier
ata

mi a
 pr
ír..

.

14
. N

ez
ist

en
é p

ríč
iny

 Obr. 7. Percentuá lne rozdelenie 1272 pracovný ch ú razov podľa príčiny vzniku pracovného ú razu
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Najčastejšími druhmi zranení pri pracovný ch ú razoch sú  pohmoždeniny a narazenie –
28,1% prípadov (n = 357), odreniny a rany (tržné, rezné, bodné) – 24,8% prípadov (n = 316) a
zlomeniny, prasknutia – 20% prípadov (n = 254) (obr. 8).
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Obr. 8. Rozdelenie 1272 pracovný ch ú razov v zá vislosti od druhu zranenia pri pracovnom ú raze

Z 12 zranený ch častí tela medzi najviac zranené časti tela patria ruky (prsty, dlaň,
zá pästie). Tieto spôsobili 43,5% pracovný ch ú razov, potom nasledujú  nohy (prsty, chodidlo,
členok), ktoré spôsobili 18,2% pracovný ch ú razov a ostatná  časť DK, ktoré spôsobili 9,2%
pracovný ch ú razov (obr. 9).
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V poľnohospodá rstve najčastejšími zdrojmi pracovný ch ú razov podľa ich delenia sú
v stupni IV., t.j. pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pá dov osôb – 24,4%
prípadov, v stupni V., t j. materiá l, bremená , predmety – 20,5% prípadov a v stupni X. ľudia,
zvieratá  a prírodné živly – 20% prípadov (obr. 10).
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Obr. 10. Percentuá lne rozdelenie 205 pracovný ch ú razov v poľnohospodá rstve

Najčastejšími príčinami pracovný ch ú razov v poľnohospodá rstve podľa ich delenia sú
nedostatky osobný ch predpokladov na riadny pracovný  výkon (chýbajú ce telesné
predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité
psychofyziologické stavy) a riziko prá ce (57,1%), ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami
(22,9%), chybný  alebo nepriaznivý  stav zdroja ú razu (nie pracoviska) (6,3%) a používanie
nebezpečný ch postupov alebo spôsobov prá ce vrá tane konania bez oprá vnenia, proti príkazu,
zá kazu a pokynom, zotrvá vanie v ohrozenom priestore (5,8%) (obr. 11).

Zá ver
- U pracujú cich vo vekovej kategórie 17 – 30 r. (34,3%) sa vyskytlo viac pracovný ch

ú razov než u pracovníkov v ostatný ch vekový ch kategóriá ch.
- Viac pracovný ch ú razov sa stalo pracujú cim mužom (76%) než pracujú cim žená m (24%).
- Najvyš ší počet pracovný ch ú razov sa stalo v poľnohospodá rstve (16,1%).
- Z 1272 pracovný ch ú razov bolo 98,7% ostatný ch pracovný ch ú razov, 0,9% ťažký ch

pracovný ch ú razov a 0,4% smrteľný ch pracovný ch ú razov.
- Hladina alkoholu v krvi sa nezisťovala u väčš iny ostatný ch pracovný ch ú razov, v 1

prípade smrteľného pracovného ú razu, ale čo je prekvapujú ce nezisťovala sa u vš etký ch
11 prípadoch ťažký ch pracovný ch ú razov, ktoré sa vyskytli, hoci tu ide o zá važné ú razy.

- Hlavné zdroje ú razov boli materiá l, bremená , predmety (30,7%), pracovné, prípadne
cestné dopravné priestory ako zdroje pá dov osôb (23%) a stroje – hnacie, pomocné,
obrá bacie a pracovné (15,2%).
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- Najčastejšími príčinami pracovný ch ú razov boli nedostatky osobný ch predpokladov na
riadny pracovný  výkon (chýbajú ce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé
osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko prá ce (63,1%),
používanie nebezpečný ch postupov alebo spôsobov prá ce vrá tane konania bez oprá vnenia,
proti príkazu, zá kazu a pokynom, zotrvá vanie v ohrozenom priestore (13,5%) a ohrozenie
zvieratami a prírodnými živlami (6,1% ).
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 Obr. 11. Percentuá lne rozdelenie 205 pracovný ch ú razov v poľnohospodá rstve podľa príčiny vzniku ú razu

- Spomedzi 16 druhov zranení pri pracovný ch ú razoch sa najčastejš ie vyskytujú
pohmoždeniny a narazenie (28,1%), odreniny a rany (tržné, rezné, bodné) (24,8%) a
zlomeniny, prasknutia (20%).

Literatúra:
1. Vyhlá ška SÚBP a SBÚ  č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrá cii pracovný ch ú razov a o hlá sení

prevá dzkový ch nehôd (havá rií) a porú ch technický ch zariadení.
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NÁ DOROVÁ  ONEMOCNĚNÍ U PRACOVNÍKU EXPONOVANÝ CH
VINNYLCHLORIDU

A. Slá mová 1, Z. Šmerhovký2

11. LF UK, Ú stav hygieny a epidemiologie, Praha, Č eská  republika,
přednosta: prof. MUDr. V. Bencko, DrSc.

2 Stá tní zdravotní ústav Praha, Č eská  republika
ředitel: MUDr. J. Volf, Ph.D.

Ú vod
 V roce 1933 začala nová  etapa rozvoje chemického průmyslu. V tomto roce se začala
průmyslově vyrá bět jedna z nejrozšířenějších plastických hmot – polyvinylchlorid, zná mý
pod zkratkou PVC. Za uplynulých 70 let pronikl takřka do všech odvětví, všichni jsme s touto
plastickou hmotou v kaž dodenním kontaktu. Její masové rozšíření souvisí s odolností vůči
kyseliná m, louhům, korozi. I když  je PVC v posledních letech vytlačová no z popředí zá jmu
chemiků jinými syntetickými materiá ly, jeho výroba se od roku 1990 drž í téměř  na stá lé
úrovni.

V Č eské republice je vinylchlorid-monomer, jehož  polymerací dá le vzniká
polyvinylchlorid, vyrá běn v jediném zá vodě. V době, kdy byl provoz budová n, byly již
zná my účinky VCM na lidský organismus, a to jak akutní tak chronické. Vědělo se již  i o
mož ném karcinogenním působení (5). Všechny tehdy dostupné informace i poměrně př ísné
hygienické předpisy slouž ily pracovníkům Krajské hygienické stanice, kteř í byli pověřeni
prvoinstančním dozorem, k dobrému hygienickému zabezpečení pracovního prostředí i
pracovníků samotných.
 Fyziká lní a chemické vlastnosti:
 Vinylchloridmonomer (monochloretylen, CH2=CH-Cl) je hořlavý bezbarvý plyn,
jemné naslá dlé vůně. Molekulová  hmotnost je 62,5. Při nízkých koncentracích lidskými
smysly nepostřehnutelný. Je těž ší než  vzduch, se vzduchem tvoř í výbušnou směs. Je nepatrně
rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v tucích a organických rozpouštědlech (1). V kapalné
formě je bezbarvý, má lo viskozní. Bod varu je –13,4 oC, bod mrazu –153,8 oC. NPK
průměrná  je v ČR stanovena na 10,0 mg/m3, NPK mezní na 30 mg/m3.

Mož né cesty vstupu do organismu: inhalační, perkutá nní.
Biotransformace: přes chloretylenoxid na chloracetaldehyd a kyselinu

monochloroctovou, všechny tři meziprodukty mohou reagovat s glutathionem či cysteinem a
vzniká  karboxymetylcystein, kyselina thiodiglykolová  a S-(2-hydroxyetyl)-N-acetylcystein. U
kyseliny thiodiglykolové je snaha využ ít ji k mož nému biologickému expozičnímu testu.
 Akutní účinky: byly prvně na lidském organismu zaznamená vá ny ve 30. a 40. letech
20. století. Jde především o účinky na CNS - euforie, zá vratě, bolesti hlavy, narkotické
účinky, prostorová  dezorientace, poruchy vidění, nejistá  chůze, parestezie v horních a
především dolních končetiná ch (koncentrace cca 25 000 ppm). Při koncentracích kolem 50
000 ppm je do značné míry utlumeno dechové centrum. Zkapalnělý VCM drá ž dí pokož ku,
sliznice a oči, rychlým odpařová ním můž e působit omrzliny (chladícího efektu dř íve
využ ívali pracovníci k chlazení ná pojů). Akutní lehká  intoxikace se podobá  otravě alkoholem,
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těž ká  intoxikace můž e mít letá lní důsledky. U alergiků mohou i nízké koncentrace vyvolat
astmatický zá chvat..

Chronické účinky: účinky opakovaných expozic byly experimentá lně na zvířatech, ale
i na lidech studová ny od 50. let, během posledních 20 let byly některé dř ívější poznatky
přehodnoceny. Nejvyšších expozic bylo dosahová no u lidí, pracujících při ručním čištění
reaktorů (tzv. autoclav-cleaners) v provozech, kde se VCM polymerizuje. Nejrůznější
symptomy byly shrnuty pod ná zvem „VC disease.“ Onemocnění se můž e projevovat
př ítomností Raynaudova fenoménu, akrocyanózou, akroosteolýzou, sklerotizací pojiva na
rukou, fibrozou jater a sleziny, poškozením mozku či periferních nervů a hematologickými
změnami (7).

Karcinogenní účinky: počá tek studia karcinogenních účinků vinylchloridu spadá  do
70. let a je spojen s Boloňským onkologickým institutem a jménem prof. Maltoniho (3, 9).
Ten začal v roce 1971 experiment s cca 7000 zvířaty (myši, potkani a křečci), který trval více
než  3 roky, a který proká zal karcinogenní efekt VCM při inhalaci středně vysokých
koncentrací. Kromě adenokarcinomu plic, karcinomu mléčné ž lá zy, nefroblastomu,
karcinomu Zymballovy ž lá zy se objevil u zvířat i velmi vzá cný angiosarkom, který byl
lokalizová n v já trech, v několika má lo př ípadech měl i jinou anatomickou lokalizaci. Ve
stejné době publikovali Creech a Johnson (4) tři př ípady hemangiosarkomu jater u muž ů,
zaměstnaných při výrobě VCM/PVC v USA. Tak bylo prvně experimentá lně i na lidech
pouká zá no na karcinogenní účinky této chemické sloučeniny. Dle monografie IARC -
Lyonské agentury pro výzkum rakoviny z roku 1987 je vinylchlorid řazen do skupiny I, jako
proká zaný chemický karcinogen (8). Je zde konstatová n u exponovaných osob významně
zvýšený výskyt ná dorových onemocnění jater, především angiosarkomu, nesignifikantně
zvýšená  incidence ostatních ná dorových onemocnění (lehce zvýšená  incidence ná dorů
ž lučových cest, plic, mozku a lymfosarkomů).
 V roce 1974 byla ustavena APME (5) (Association of Plastics Manufactures in
Europe), mající nyní 50 členů. Při APME vznikl v polovině 80. let centrá lní registr
angiosarkomů jater (ASL-registr), evidující zpětně všechna onemocnění ASL od roku 1955,
jeho sídlo je v belgickém Bruselu. Od roku 1955 do konce roku 1998 je zde evidová no 173
histologicky verifikovaných př ípadů ASL u exponovaných osob. Nejvíce př ípadů bylo
diagnostiková no v 70. letech – 76, v 80. letech 73. Z celkového počtu 173 př ípadů jich 106
bylo diagnostiková no v zá padní Evropě, 57 v Severní Americe, z východní Evropy údaje
nejsou úplné - počet evidovaných př ípadů je pouze 6. Ze 106 evropských př ípadů jich 80
pochá zí z 8 zá vodů, celkový počet provozů fungujících v Evropě před rokem 1970 je 44, z
toho se ASL vyskytlo v celkem 23 z nich. Z evropských zemí je nejvíce ohlá šených př ípadů z
Německa – 41.

Materiá l a výsledky
Výroba vinylchloridu v českém zá vodě:
Poloprovozně byla zahá jena v roce 1975, plně v roce 1977. Od té doby prošlo

provozem (do konce roku 1992) celkem 641 zaměstnanců.
Věková  struktura byla ná sledující:

- 491 zaměstnanců ve věkové skupině 15 – 34 let,
- 95 zaměstnanců ve skupině 35 – 44 let,
- 52 zaměstnanců ve skupině 45 – 54 let,
- 3 zaměstnanci starší 55 let.

Věkem se rozumí stá ř í zaměstnance při ná stupu do zdejšího provozu.

Jednotlivé čá sti výrobního procesu jsou tyto:
1. Elektrolýza chloridu sodného – při ní je dodá vá n do výroby potřebný chlor.
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2. Výroba VCM – probíhá  v hermeticky uzavřených výrobních koloná ch na volném
prostranství v několika stupních. V sekci př ímé chlorace probíhá  reakce chloru a etylenu
(výchozí suroviny) za př ítomnosti katalyzá toru. Vzniká  1,2 dichloretan (EDC). Ná sleduje
čištění EDC a poté štěpení v krakovací peci (při teplotě 480 až  510 °C). Vzniká  VCM a
HCl. Dá le se VCM čistí, destilačně se v koloně oddělí VCM od EDC. Získaný VCM se suší
a jde do zá sobníků, odkud je čerpá n do výroby PVC.

3. Výroba PVC – výchozí surovina – VCM – je působením vhodných indiká torů
převá děna na polymer – PVC. Polymerace probíhá  v samostatné budově ve vertiká lních
nerezových reaktorech ve vodní fá zi, za př ítomnosti stabilizá torů a polymeračních
katalyzá torů. Vlastní polymerace trvá  asi 12 hodin. Suspenze PVC je ze zá sobníků
nastřiková na do kolony, kam je přivá děna též  pá ra. Zde dochá zí k finá lní demonomeraci.
Demonomerovaná  suspenze stéká  z kolon do zá sobníků, kde se ochlazuje a pak je čerpá na
do odstředivek, z kterých vychá zí vlhký PVC k sušení. Suchý prá šek se skladuje v silech.
Dle potřeby se buď pytluje a uklá dá  na palety nebo se dopravuje do ž elezničních cisteren.
Č á st prá šku je dá le granulová na a je dodá vá na odběratelům ve formě granulí.

Struktura úmrtnosti na ná dorová  onemocnění u exponovaných pracovníků:
Porovná ním údajů zá kladního souboru, to je 641 zaměstnanců s Ná rodním

onkologickým registrem bylo zjištěno 18 pracovníků, u kterých bylo diagnostiková no
ná dorové onemocnění. 12 z nich zemřelo, 6 je ž ijících. Deset z nich nastoupilo na pracoviště
v roce 1975, 9 bylo muž ů, 3 ž eny. Průměrný věk v době úmrtí byl 50,6 roku. Ze 12 zemřelých
byli 4 kuř á ci, 6 nekuř á ků, u 2 údaje o kouření chybí. Alkohol ve větším množ ství pravidelně
pož ívali 2 zemřelí, př ílež itostně 5 zemřelých, u 5 údaje chybí. Celková  úmrtnost na ná dorová
onemocnění se u sledované skupiny exponovaných signifikantně neliší (po věkové
standardizaci) od celorepublikových hodnot (12 úmrtí zjištěných oproti 8 očeká vaným). Na
ná dory jater, ž lučníku a pankreatu zemřelo celkem 5 lidí. Očeká vaný počet úmrtí na tuto
diagnosu je 0,789, tedy jde o statisticky významnou odchylku (na P 0,05).

Zá věr
Při sledová ní onkologických onemocnění u zaměstnanců, kteř í prošli provozem

vinylchloridu od roku 1975, zjištěn ani jeden př ípad výskytu hemangiosarkomu jater.
Publikované př ípady výskytu tohoto specifického ná dorového onemocnění jsou dá vá ny do
souvislostí s velkou expozicí VCM u zaměstnanců v počá tcích výroby. U slovenského
výrobce vinylchloridu byla výroba zahá jena dř íve, u několika zaměstnanců byl
hemangiosarkom diagnostiková n (2). Se slovenskými kolegy jsme již  navá zali spoluprá ci a
v dohledné době bychom chtěli spojit síly a porovnat strukturu úmrtnosti na ná dorová
onemocnění u obou výrobců.
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ZAUJÍMAVÉ  OCHORENIA ZAPRÍČINENÉ  DLHODOBÝ M, NADMERNÝ M A
JEDNOSTRANNÝ M ZAŤ AŽ ENÍM U ZDRAVOTNÝ CH SESTIER

VO FAKULTNEJ NEMOCNICI V MARTINE

E. Gá liková  1, A. Ž igová 1, J. Garajová 1, T. Zá borský2

1Klinika pracovného leká rstva a toxikológie, JLF UK a MFN Martin
vedú ca: prof. MUDr. J. Buchancová , CSc.

2Regioná lny ú rad verejného zdravotníctva, Martin
riaditeľka: D. Ševčovičová

Ú vod
Profesioná lne ochorenia zapríčinené  dlhodobým, nadmerným a jednostranným

zaťažením (DNJZ) sa prejavujú  poškodením š truktú r pohybového systému končatín.
Ochorenia z DNJZ majú  vzostupný trend. Od roku l997 sú  na prvom mieste v poradí všetkých
priznaných chorôb z povolania v Slovenskej republike (2, 3, 6). Vznikajú  pri rozličných
pracovných činnostiach spojených s DNJZ končatín (2, 3).

Ochorenia z DNJZ sú  popísané  u zlievačov, zá močníkov, tesá rov, š ičiek obuvi,
dojičiek, leš tičov skla, zubných laborantov a pri iných profesiá ch (8). Zriedkavý je vznik
takýchto ochorení v profesii zdravotných sestier, z ktorých jedna vykoná vala prá cu na
ambulancii funkčnej diagnostiky a druhá  pracovala ako sestra na ortopedickej ambulancii.

Materiá l a metódy
V kazuistickom spracovaní poukazujeme na raritné  prípady ochorenia z DNJZ,

zložitosť diagnostiky týchto ochorení, významnú  ú lohu pracovnej anamnézy a jej
objektivizá cie hygienickým prieskumom, diferenciá lne diagnostické  riešenie, sociá lny
a ekonomický dopad ochorenia, možnosti terapeutickej intervencie a posú denie z hľadiska
ďalš ieho pracovného zaradenia.

Výsledky a diskusia
Kazuistika č. l.
Pacientka M. K., 54-ročná , pravá čka, nefajčiarka, s 32 ročnou expozíciou ako

zdravotná  sestra na ortopedickej ambulancii, vyšetrená  na KPLaT s podozrením na ochorenie
pravej hornej končatiny z DNJZ.

Posledných 5 rokov udá vala bolesti a tŕpnutie v pravej ruke v oblasti metakarpá lneho
skĺbenia. Vš imla si, že jej opú cha oblasť palca, vypadá va jej pero z ruky a má  výrazne
obmedzenú  pohyblivosť hlavne pri rotačných pohyboch v metakarpá lnom skĺbení. Ťažkosti sa
zvýrazňovali v prá ci , pri ktorej používala nožnice na strihanie obväzov a sadrových dlá h,
pričom sú časne manipulovala s tzv. registračkami (obr. l, 2, 3).
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Obr. 1. Kazuistika 1: Pracovné  ú kony pacientky M.K.

Obr. 2. Kazuistika 1: Pracovné  ú kony pacientky M.K.
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Obr. 3. Kazuistika 1: Pracovné  ú kony pacientky M.K.

Fyziká lno-ortopedické  vyšetrenie pouká zalo na opuch, obmedzenú  pohyblivosť
a deformitu v karpo-metakarpá lnej oblasti vpravo (obr. 4).

Obr. 4. Kazuistika 1: Opuch, obmedzená  pohyblivosť a deformita v karpo-metakarpá lnej oblasti u pacientky
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Klinickým a rö ntgenologickým vyšetrením bola zistená  kapro-metakarpá lna artróza
palca vpravo (obr. 5).

Obr. 5. Kazuistika 1: Rö ntgenologické  vyšetrenie

Laboratórne vyšetrenia –  CRP, ASLO, RF, mukoproteiny, kyselina močová  boli
v rá mci referenčných hodnôt.
 Hygienický prieskum pracoviska potvrdil, že na ortopedickej ambulancii zdravotná  sestra
vykoná vala dlhodobo prá cu s nadmernou fyzickou zá ťažou. Denne strihala 20-30 sadrových
dlá h. Fyzicky namá havú  prá cu robila aj pri manipulá cii s ťažkými, plnými registračkami,
v ktorých boli uložené  zdravotné  karty pacientov. Problémy s registračkami boli
predovšetkým pri vyťahovaní a zasú vaní po drá žke. Pri každom pacientovi musela sestra
skriňu vytiahnuť, vybrať zdravotnú  kartu a potom skriňu zasunú ť. Po vyšetrení pacienta
musela daný ú kon znova zopakovať. Za zmenu vykonala týchto ú konov l20-krá t.
 Vzhľadom na atypický a prvý prípad takéhoto ochorenia v sú bore vyšetrených pacientov
s expozíciou DNJZ na KPL a T v Martine, cestou celoslovenského konzultačného dňa bola
karpo-metakarpá lna artróza priznaná  a hlá sená  podľa legislatívnych smerníc ako choroba
z povolania.

Kazuistika č. 2.
Pacientka K.K., 51– ročná  pravá čka, nefajčiarka, s 20 ročnou expozíciou ako zdravotná

sestra na kardiologickej ambulancii neinvazívnej funkčnej diagnostiky, vyšetrená  na KPLaT
s podozrením na ochorenie z DNJZ.

Udá vala, že asi l rok pozoruje tŕpnutie pravej hornej končatiny predovšetkým
v nočných hodiná ch, ktoré  sa neskôr stalo trvalým. Bolo lokalizované  najmä na 2. a 3. prste
pravej hornej končatiny. Pacientka si sťažovala na neobratnosť a stuhnutie pravej hornej
končatiny. Medikamentózna a fyziká lno– rehabilitačná  liečba nepriniesla očaká vaný efekt.
Objektívne fyziká lne vyšetrenie nepouká zalo na patologické  prejavy. Chladový test podľa
Rejska a reopletysmografické  vyšetrenie boli v norme. Neurologickým a EMG vyšetrením bol
zistený syndróm karpá lneho tunela vpravo. Biochemické  vyšetrenia realizované  aj so
zreteľom na diferenciá lne diagnostické  hodnotenie boli v rá mci referenčných hodnôt.
Vzhľadom na neú spešnosť predchá dzajú cej liečby bola vykonaná  deliberá cia n. medianus
vpravo.
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Hygienický prieskum potvrdil pracovnú  ná plň spomínanej zdravotnej sestry, ktorá
spočívala v odbornej sesterskej asistencii pri výkonoch vykoná vaných na ambulancii
(Holterovo monitorovanie krvného tlaku, ergometria, jednorozmerné  a dvojrozmerné  ECHO
vyšetrenie srdca, starostlivosť o zverené  prístroje). Počet ergometrií v priebehu l0 rokov bol
3814 krá t. Pri jednej ergometrii odmerala sestra tlak krvi 6-až l0-krá t. Za obdobie l0 rokov to
teda bolo 3814 x 6, t.j. 22 884 krá t, alebo 3814 x 10, t.j. 38 140 krá t. Za celú  dobu praxe na
oddelení funkčnej diagnostiky počet stlačení balónika pri meraní tlaku krvi bol až 457 680
krá t. Počas jedného merania musela sestra stlačiť balónik 8-10 krá t, aby natlačila ortuťový
stĺpec na hodnotu 200-220 Torr. (obr. 6, 7).

Obr. 6. Kazuistika 2: pracovné  ú kony pacientky K.K.

Obr. 7. Kazuistika 2: pracovné  ú kony pacientky K.K.
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 Stlačenie balónika značne ovplyvňuje jeho tvrdosť, pretože pri mäkš ích balónikoch
nemusela sestra vynakladať takú  značnú  svalovú  silu, najmä na flekčné  pohyby 2. a 4. prsta
pravej ruky.

Aj v tomto prípade bola doká zaná  profesioná lna sú vislosť s vykoná vanou prá cou.
V rá mci ochorenia z DNJZ upozorňuje Buchancová  (2, 3) na izolované  artrózy, medzi ktoré
patrí aj artróza metakarpá lneho kĺbu. V klinickej praxi sa však častejš ie stretá vame
s entesopatiami, ktoré  patria medzi najčastejš ie diagnostikované  ochorenia z DNJZ (4).Tú to
skutočnosť uvá dza aj Korolová  (8), ktorá  v retrospektívnej analýze ochorení z DNJZ
v krá lovohradeckom regióne naš la v sú bore 88 pacientov len v 4 prípadoch (4,5%) artrózu v
oblasti karpometaká rpá lneho kĺbu. Ale až v 52 prípadoch (59,1%) zistila epikondylitídy
samostatne, alebo v spojení so syndrómom karpá lneho tunela. V dostupnej literatú re sme
nenaš li ú daj o artróze karpometaká rpá lneho kĺbu u zdravotnej sestry, preto považujeme toto
ochorenie uvá dzame v našej kazuistike za raritné  a zriedkavé .

Syndróm karpá lneho tunela, ktorý sme uviedli u zdravotnej sestry ktorá  pracovala na
ambulancii neinvazívnej funkčnej kardiologickej diagnostiky, je v sú časnosti v Slovenskej
republike najčastejš ím profesioná lnym ochorením, nie je však popísaný tento syndróm v takej
profesii na ktorú  sme upozornili. V Českej republike sa touto problematikou zaoberá  viacej
autorov (1, 4, 9). Títo autori vo svojich publiká ciá ch neuvá dzajú  však syndróm karpá lneho
tunela v profesii zdravotnej sestry exponovanej na ambulancii neinvazívnej kardiológie.
Franzblau a kol. publikujú  (5) výsledky leká rskeho skríningu u grafikov a kresličov ilustrá cií
u ktorých po dlhodobej expozícií doš lo ku vzniku syndrómu karpá lneho tunela. Sú časne
upozorňujú , že ochorenie z DNJZ je definované  v poslednom období v USA ako jeden z
najzá važnejš ích pracovno-leká rskych problémov.

Zá ver
Diferenciá lna diagnostika týchto zriedkavých ochorení z DNJZ je neraz zložitá .

Nevyhnutná  je spoluprá ca s neurológom, neurofyziológom, ortopédom, reumatológom
a inými konziliá rmi. Často treba posú diť aj vplyv iných ochorení, či nesprá vnych ná vykov
u exponovaných, ktoré  môžu mať vplyv na zdravie a teda aj na vznik a vývoj ochorení
z DNJZ. V tejto sú vislosti je cenná  publiká cia Jurkovičovej (7). Autorka sa cez prizmu
„Zdravie pre 2l. storočie“ zaoberá  problematikou ochorení (napr. diabetes mellitus,
metabolický syndróm), ktoré  pri diferenciá lnom diagnostickom posú dení ochorení z DNJZ
treba brať do ú vahy.

Významná  a nezastupiteľná  ú loha pri diagnostickom hodnotení patrí regioná lnym
ú radom verejného zdravotníctva, ktoré  hodnotia a objektivizujú  pracovné  prostredie a mieru
rizika z aspektu hygienického.
 Aj keď  liečebné  možnosti ochorení z DNJZ sú  š iroké , či už ide o konzervatívnu
liečbu, alebo chirurgickú  intervenciu (10), netreba zabudnú ť na ich nežiaduce ú činky a preto
sa treba sú strediť na prevenciu ochorení z DNJZ, v rá mci ktorej je nutné  rešpektovať aj
adekvá tne pracovné  zaradenie pre exponovaného pracovníka. Realizá ciou preventívnych
opatrení sa vyhneme sociá lnym a ekonomickým kompliká ciá m, ktoré  priná ša výskyt ochorení
z DNJZ.
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PROFESIONÁ LNE RIZIKÁ  V POĽNOHOSPODÁ RSTVE

P. Gergelová , P. Zná šiková
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociá lnej prá ce  TU, Trnava

vedúca katedry: prof. MUDr. M. Š ulcová , CSc.

Poľ nohospodá rstvo patrí na Slovensku k jednému z najdô ležitejších ale zá roveň trvale
najrizikovejších hospodá rskych odvetví. Riziko prá ce v poľ nohospodá rstve spočíva
predovšetkým v pô sobení faktorov pracovného prostredia, ktoré negatívne ovplyvňujú
zdravie pracovníkov. Ide najmä  o škodliviny fyziká lneho, chemického a biologického
charakteru, ktorých výsledkom mô že byť vývoj chorô b z povolania, alebo iného poškodenia
zdravia súvisiaceho s prá cou. Zdravotná  problematika poľ nohospodá rskej výroby býva
tradične rozdeľ ovaná  do dvoch skupín – rastlinná  výroba so zvlá štnym zreteľ om na
používanie chemických lá tok a živočíšna výroba so zdô raznením ochrany pracovníkov pred
zoonózami. Literatúra popisujúca poľ nohospodá rstvo z hľ adiska hygienických požiadaviek
charakterizuje poľ nohospodá rske prá ce ako prá ce telesne ťažké, pri ktorých sú pracovníci
vystavení i mnohým nepriaznivým vplyvom, predovšetkým počasiu. Okrem toho je
charakterizovaná  špičkovými veľmi namá havými výkonmi, predovšetkým v období žatvy.

 Nové technológie spriemyselňujú poľ nohospodá rsku výrobu, ale vná šajú do nej nové
nepriaznivé pracovné vplyvy ako hluk, otrasy, chemické škodliviny. Mechanizá ciou vä čšiny
ručných prá c sa síce znížil podiel fyzickej prá ce, ale v rade profesií sa tým neznížila
pracovná  zá ťaž. U niektorých technológií sa zvýšil podiel zaťaženia malých svalových
skupín, čo vedie ku vzniku choroby z preťaženia. Vplyvom mechanizá cie vzrá stla dĺžka
pracovných úsekov, zrýchlilo sa pracovné tempo, zvýšila sa psychická  zá ťaž. Zá važná  je aj
skutočnosť, že mužské prá ce vykoná vajú ženy (4, 5). Zvlá šť významné riziko predstavujú
pracovné úrazy, v rastlinnej výrobe vzniká  najviac pracovných úrazov pri obsluhe
mechanizačných prostriedkov pre dopravu, ďalej strojov pre manipulá ciu s materiá lom
a strojov používaných na zber okopanín alebo žatvu obilnín. V živočíšnej výrobe sa najviac
jedná  o úrazy spô sobené pá dom na komuniká ciá ch, pri nakladaní a manipulá cií so
zvieratami, ďalej pri strojovom dojení ale aj pri odvä zovaní a  privä zovaní hospodá rskych
zvierat (6).

Čo sa týka jednotlivých odvetví, poľ nohospodá rstvo je v SR stabilne na 3. mieste
v počte hlá sení chorô b z povolania za priemyslom a ťažbou nerastov (8 – 12). Najčastejšími
profesioná lnymi poškodeniami zdravia u poľ nohospodá rov sú ochorenia z dlhodobého
nadmerného jednostranného zaťaženia, zriedkavejšie sa vyskytujú poškodenia sluchu
z hluku, ochorenia z vibrá cií, ochorenia dýchacích ciest spô sobené prachom, expozíciou
chemickým lá tkam, alergické ochorenia, špecifickú problematiku predstavujú
agrochemiká lie s karcinogénnym účinkom a zoonózy (1 – 5; 7).

Cieľ om prezentovanej prá ce bolo analyzovať najčastejšie sa vyskytujúce riziká
v poľ nohospodá rstve a u vybraného súboru poľ nohospodá rov zistiť výskyt zdravotných
ťažkostí. Tá to deskriptívna štúdia vychá dzala z údajov dokumentá cie o hodnotení rizika
konkrétneho PD – PD AGRO Malé Chlievy, kde je podrobný rozpis a analýza rizík
v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Pre zisťovanie zdravotných ťažkostí bol použitý dotazník,
údaje boli zbierané riadeným rozhovorom so 40 (30 mužov, 10 žien) respondentmi
uvedeného PD, priemerný vek 41 (SD = 8,5), pričom 20 oslovených respondentov bolo
z rastlinnej a 20 zo živočíšnej výroby.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Z dostupnej analýzy rizík vyplýva, že najvýznamnejšími rizikami v živočíšnej výrobe
sú: dojenie na stojisku, dojenie v dojá rňach, chov býkov a mladého dobytka, stajňová
mechanizá cia, nakladanie, preprava a vykladanie zvierat, objekty a priestory na ustajnenie
zvierat, nevhodné mikroklimatické podmienky a ošetrovanie zvierat. U všetkých týchto rizík
bolo riziko identifikované ako: P = 3, D = 3, R = 9. Ako najvýznamnejšie riziká  v rastlinnej
výrobe boli zaznamenané: postrekovače (PDR = 2, 3, 6), zavlažovače (1, 3, 3), mechanizačné
prostriedky na ochranu rastlín (2, 2, 4), poľ nohospodá rske stroje (feká lne prívesy) (1, 2, 2),
rozhadzovače priemyselných hnojív a maštaľ ného hnoja (2, 4, 4), sejacie stroje, kypriče,
podmietače, ná vesné pluhy, rezačky krmovín (1, 3, 3), vysokotlakové lisy (1, 3, 3),
poľ nohospodá rske stroje všeobecne, zá vesné a nesené nakladače (2, 4, 4), mikroklimatické
podmienky (2, 4, 8).

Vysvetlivky:
P = pravdepodobnosť vzniku a existencie rizika: 1 = nepravdepodobná , 2 = ná hodná , 3 =

pravdepodobná , 4 = veľmi pravdepodobná , 5 = trvalá .
D = zá važnosť ná sledkov: 1 = poškodenia zdravia a pracovnej schopnosti, 2 = úraz s pracovnou

neschopnosťou, 3 = vá žnejší úraz vyžadujúci hospitalizá ciu, 4 = ťažký pracovný úraz s trvalými ná sledkami, 5
= smrteľ ný pracovný úraz.

R = miera rizika: 0 – 4 = zanedbateľ né, 5 – 11 = mierne, 12 – 50 = pová žlivé, 51 – 100 = nežiaduce,
101 – 135 = neprijateľ né.

Na zá klade údajov zozbieraných prostredníctvom dotazníka sú pracovníci najčastejšie
vystavení prachu (87,5%), pričom tomu je tak častejšie v rastlinnej výrobe ako v živočíšnej,
aj keď rozdiel nebol štatisticky významný. Druhým najčastejším rizikovým faktorom sú
nevhodné mikroklimatické podmienky (exponovaných 80% pracovníkov), častejšie
štatisticky významne sa vyskytujúce v rastlinnej výrobe oproti živočíšnej. Nasledujú riziká :
ťažké bremená  (70% pracovníkov), chemické lá tky (47,5%), hluk (47,5%) a vibrá cie (42,5%)
(obr.  1).

Obr. 1. Percentuá lne vyjadrenie počtu pracovníkov vystavených jednotlivým rizikovým faktorom

U pracovníkov manipulujúcich s ťažkými bremenami dominujú bolesti chrbtice
(85,7%), v menšej miere trpia bolesťami a tŕpnutím rúk (21,3%), bolesti alebo tlak pri
určitých polohá ch horných končatín pociťuje 7,1%, obmedzenú pohyblivosť a úchopovú silu
rúk 7,1% a celkovú únavu 7,1% opýtaných (obr. 2).
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Obr. 2. Zdravotné ťažkosti pracovníkov manipulujúcich s ťažkými bremenami

Pracovníci exponovaní chemickým lá tkam sa najviac sťažovali na bolesti (43,7 %
respondentov z rastlinnej a 66,6% zo živočíšnej výroby) hlavy a na drá ždenie dýchacích ciest
a spojoviek (25% respondentov z rastlinnej a 100% respondentov zo živočíšnej výroby),
pričom signifikantne častejšie sa tieto nežiaduce ťažkosti vyskytovali v súbore respondentov
živočíšnej výroby. V menšej miere sa vyskytovali alergické prejavy na koži (obr. 3).

Obr. 3. Zdravotné ťažkosti pracovníkov exponovaných chemickým lá tkam

50% pracovníkov rastlinnej a až 80% pracovníkov živočíšnej výroby exponovaných
hluku má va poruchy spá nku, v menšej miere sa sťažovali na poškodenie sluchu
a nedoslýchavosť (iba v rastlinnej výrobe) ako aj na ťažkosti so srdcovocievnym systémom
a poruchami trá venia, v tomto prípade šlo častejšie o pracovníkov živočíšnej výroby, aj keď
rozdiel nebol štatisticky významný (obr. 4).
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Najčastejším zdravotným problémom pracovníkov vystavených vibrá ciá m sú bolesti
chrbta, ktoré pociťuje až 80% pracovníkov rastlinnej výroby a 42,9% pracovníkov živočíšnej
výroby. Títo pracovníci pomerne často trpia celkovou únavou (42,9% pracovníkov živočíšnej
výroby) a poruchami svalov (42,9% pracovníkov živočíšnej výroby) (obr. 5).

Obr. 4. Zdravotné ťažkosti pracovníkov exponovaných hluku

Obr. 5. Zdravotné ťažkosti pracovníkov vystavených vibrá ciá m

U pracovníkov pracujúcich v nevhodných mikroklimatických podmienkach toto
rezultuje v časté prechladnutia (42,8% pracovníkov živočíšnej výroby), okrem toho
pracovníci rastlinnej výroby často pociťujú kŕče svalov (31,6%). 21% pracovníkov rastlinnej
výroby pracujúci v nevhodných mikroklimatických podmienkach sa vyjadrilo, že pociťuje
srdcové problémy (obr. 6.).

Najviac pracovníkov pracujúcich v prašnom prostredí pociťuje drá ždenie očí,
dýchacích ciest alebo kože (37,4% pracovníkov rastlinnej výroby a 31,3% pracovníkov
živočíšnej výroby). Alergické prejavy mierne prevyšovali u pracovníkov živočíšnej výroby
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s expozíciou prachu (25%). 5,2% pracovníkov rastlinnej výroby sa vyjadrilo, že má va
krvá canie z nosa  (obr. 7).

Obr. 6. Zdravotné ťažkosti pracovníkov pracujúcich v nevhodných mikroklimatických podmienkach

Obr. 7. Zdravotné ťažkosti pracovníkov exponovaných prachu

Analýzou rizikových faktorov vyplývajúcich z prá ce poľ nohospodá rov sa zistilo, že
najvä čšie percento všetkých pracovníkov je počas vykoná vania svojho zamestnania
vystavených prachu (87,5%). Jedná  sa o jačmenný prach vznikajúci napr. pri čistení skladov,
alebo prach víriaci sa vo vzduchu počas zberu, čistenia a sušenia obilia. Ťažkosti spô sobuje
najmä  pracovníkom rastlinnej výroby, ktoré sa prejavujú  drá ždením očí, dýchacích ciest
a kože (47,4% pracovníkov) ale aj alergickými prejavmi (21,1% pracovníkov) a krvá caním z
nosa. Ďalším nebezpečným faktorom pracovného prostredia, ktorému sú vo veľ kej miere
pracovníci vystavení sú nevhodné mikroklimatické podmienky (80% pracovníkov), pod
ktorými sa v rastlinnej výrobe rozumie prá ca vonku vo všetkých ročných obdobiach, ako je
sejba poľ nohospodá rskych plodín na jar, orba a diskovanie pô dy na jeseň. K najná ročnejším
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však patrí zber úrody, teda letná  žatva, pri ktorej dochá dza k obrovskému vyčerpaniu
organizmu jednak z horúčavy, jednak z nedostatočného odpočinku. V živočíšnej výrobe sa
nevhodná  mikroklíma objavuje v uzavretých priestoroch, v ktorých sa hromadia rozličné
chemické škodliviny. Ďalšími zaznamenanými významnými rizikami negatívne vplývajúcimi
na zdravie pracovníkov bola manipulá cia s bremenami (70% opýtaných), pričom títo
pracovníci najčastejšie pociťovali bolesti chrbtice. 47,5% pracovníkov je exponovaná
chemickým lá tkam a zará žajúci je fakt, že všetci pracovníci živočíšnej výroby sa sťažovali na
drá ždenie očí, dýchacích ciest a spojoviek. Hlučnému prostrediu je vystavených 47,5%
pracovníkov, u vä čšiny z nich sa prejavujú skô r nešpecifické prejavy v podobe poruchy
spá nku (80% pracovníkov živočíšnej výroby). Nemenej významným rizikovým faktorom boli
vibrá cie, ktorým je vystavených 42,5% pracovníkov, pričom najviac z nich uviedlo, že
má vajú bolesti chrbta.

Z výsledkov našej prá ce je zrejmé, že najvä čšie zdravotné riziko rastlinnej výroby
predstavuje prach, prená šanie ťažkých bremien a vibrá cie. Najčastejšími zdravotnými
ťažkosťami súvisiacimi s týmito rizikami je drá ždenie očí, dýchacích ciest, kože a bolesti
chrbtice. Oproti tomu pracovníci pracujúci v živočíšnej výrobe sú najčastejšie exponovaní
chemickým lá tkam, hluku a nevhodným mikroklimatickým podmienkam, preto sa u nich
často objavujú zdravotné ťažkosti v podobe drá ždenia dýchacích ciest a spojoviek, častých
prechladnutí a pracovníci exponovaní hluku sa sťažovali na poruchy spá nku.

V živočíšnej výrobe je riziko pri všetkých činnostiach klasifikované ako mierne, jeho
existencia je ná hodná  a zá važnosť prípadných ná sledkov má  charakter vá žnejšieho úrazu
vyžadujúceho si hospitalizá ciu. V rastlinnej výrobe má  každá  činnosť rozličný stupeň rizika,
najnebezpečnejšou je prá ca na poľ nohospodá rskych strojoch, kde hrozí riziko vzniku ťažkého
pracovného úrazu s trvalými ná sledkami

Nedostatkom štúdie je malý počet členov súboru, z toho dô vodu mô žu byť výsledky
skreslené. Mô žu byť použité pre vytvorenie hypotéz pre ďalšie skúmanie v budúcnosti.

Je dô ležité upozorniť, že mnohé zo spomínaných a zaznamenaných rizikových
faktorov je do istej miery minimalizovateľ ných alebo až úplne odstrá niteľ ných postupmi
primá rnej prevencie úpravami pracovných podmienok. Je preto nutné tieto zá sady
presadzovať a v pracovnom prostredí poľ nohospodá rskych aktivít aj uplatňovať.
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EFEKTÍVNOSŤ  OPATRENÍ  OCHRANY SLUCHOVÉHO ORGÁ NU1

S. Ž iaran
Strojnícka fakulta STU, Bratislava

dekan: doc. Ing. Ľ. Š ooš, CSc.

Ú vod
Vibroakustické  vlnenie ako sú časť fyzikálnych polí obklopujú cich človeka, pôsobí na

organizmus, ovplyvňuje jeho zdravie, správanie, aktivitu a ú činnosť a duševnú  pohodu. Frek-
venčné  rozlož enie akustického vlnenia, infrazvuku a ultrazvuku zasahujú ce biosfé ru človeka
majú  rozsah od desatín hertza po desiatky tisíc hertzov.

Vibroakustické  vlnenie pôsobiace na človeka má fyzikálne vplyvy na sluchový orgán
človeka – špecifické , fyziologické  vplyvy na jeho celý organizmus, ktoré  závisia najmä od
intenzity akustickej energie a psychologické  vplyvy, ktoré  závisia od kvalitatívnych paramet-
rov vibroakustického vlnenia – systémové . Medzi špecifické  vplyvy, kde výsledný ú činok
závisí priamo od zmien a porú ch sluchového orgánu patrí sluchová adaptácia, sluchová ú nava
a sluchová strata čiž e dočasný alebo trvalý posun prahu počutia spôsobený vibroakustickým
vlnením a akustická trauma; poruchy v zrozumiteľnosti a v prenose zvukovej informácie, a to
predovšetkým perifé rne a centrálne maskovanie už itočného signálu rušivým signálom
a poruchy rovnováhy spôsobené  priamym prenosom podráž denia vibroakustickým vlnením
na polkruhové  kanáliky statického ú strojenstva (1, 2, 6).

Ochrana sluchového orgánu pred negatívnym pôsobením vibroakustickej energie na
zdravie a psychickú  pohodu človeka je jednou z najdôlež itejších zdravotných aktivít ochrany
človeka. Ochranu sluchového orgánu mož no realizovať:
a) technickým zniž ovaním hluku okolitého prostredia (prevádzok, strojov, motorových vozi-

diel a pod.), v ktorom sa človek nachádza (3, 7);
b) preventívnymi opatreniami, čiž e sledovaním sluchovej ostrosti človeka a prijímaním

vhodných opatrení (6);
c) použ ívaním prostriedkov ochrany sluchového orgánu − chráničov sluchu.

Alternatívu c) treba chápať ako krajný prípad, a to tam, kde nie je mož né  za pomoci sú -
časného poznania zníž iť vibroakustickú  energiu pod prípustnú  hodnotu. Treba si uvedomiť, ž e
chrániče sluchu pri ich správnom výbere môž u ochrániť len sluchový orgán. Prekročenie prí-
pustnej hranice vibroakustickej energie má však aj negatívne systémové  ú činky, ktoré  zatiaľ
nie sú  legislatívne podchytené . Preto je nevyhnutné  presadzovať alternatívu a), ako najefek-
tívnejšiu metódu ochrany celkového zdravia a komfortu človeka. Tento článok sa však zaobe-
rá určitými zásadami správneho použ ívania prostriedkov ochrany sluchového orgánu človeka
s ohľadom na charakter hluku, v ktorom sa človek nachádza.

 
 Použ ívané  typy chráničov sluchového orgánu
 Ako sa už  konštatovalo, ochranu sluchu chráničmi sluchu treba brať do ú vahy ako po-

slednú  mož nosť, keď už  iný prostriedok ako je technické  zníž enie hluku alebo výmena osoby
z hlučného prostredia nie je praktický alebo ekonomický.

                                                          
1Č lá nok je publikovaný  s podporou Vedeckej grantovej agentúry APVV 0631 a VEGA 1/4091/07.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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 Prostriedky ochrany sluchu mož no kategorizovať na (6):
- ušné  tlmiče hluku (vkladacie zátky), ktoré  sa umiestňujú  do zvukovodu alebo pri vstupe

do zvukovodu tak, aby utesnili a blokovali vstup akustického vlnenia na bubienok;
- hlavové  chrániče uší, ktoré  sa umiestňujú  na uši a okolo uší tak, aby akusticky utesnili

ucho oproti hlave;
- helmy, ktoré  sa zvyčajne nasadzujú  na celú  hlavu.

Hoci výber jednotlivých typov chráničov by mali určovať akustické  charakteristiky
zvukového poľa, zvyčajne rozhodujú cimi faktormi pri ich výbere sú  ergonomické  faktory,
osobné  preferencie a/alebo kompatibilita s inými bezpečnostnými ochrannými prostriedkami
a pracovnými pož iadavkami. Takýto prístup pri výbere chráničov sluchu môž e pri redukcii
akustickej energie viesť k zníž eniu ich efektívnosti. Treba zdôrazniť, ž e pri kostnom vedení
vibroakustickej energie majú  chrániče sluchu prakticky nulovú  ú činnosť.

Rôzne typy ušných tlmičov hluku, hlavových chráničov uší a heliem sú  na obr. 1. Uve-
dené  osobné  ochranné  prostriedky sluchu sa vyznačujú  rôznymi frekvenčnými charakteristi-
kami, ktoré  je nevyhnutné  poznať a konfrontovať s reálnym frekvenčným spektrom hluku na
pracovisku alebo v iných miestach zvýšenej hlučnosti.

Obr. 1. Niektoré  typy osobných prostriedkov ochrany sluchu

Využ itie chráničov sluchu v praxi
Začlenenie a použ ívanie chráničov sluchu v rámci programu na zachovanie počutia jed-

notlivcov alebo skupine ľudí môž e mať podstatný pozitívny vplyv na ú činnosť celkového
ú silia zachovania normálneho počutia ľudí pracujú cich alebo nachádzajú cich sa v hlučnom
prostredí. Pred zavedením chráničov sluchu by sa mala vykonať vizuálna prehliadka vonkaj-
šieho ucha a hlavy, aby sa identifikovali lekárske a anatomické  stavy, ktoré  by mohli byť na
prekáž ku alebo tieto stavy by mohli byť narú šané  chráničmi sluchu. V prípade bolesti ucha
alebo iných ušných symptómov alebo nepohody človeka, použ itie určitého typu chráničov
sluchu by sa malo prerušiť, kým sa nezíska lekárske alebo audiologické  vyšetrenie. V takomto
prípade treba hľadať najvhodnejší typ chrániča sluchu pre daného jednotlivca.

Chrániče sluchu vyvolávajú  tzv. uzavierací efekt, ktorý sa definuje ako zmena (zvyčajne
vzrast) hladiny signálu vo vnú tornom uchu pri kostnom vedení, ak sa na vstup do zvukovodu
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alebo do neho umiestni hlavový chránič alebo ušný tlmič, a tak sa vytvorí uzavretý objem
vzduchu vo vonkajšom uchu. Efekt je väčší pri nízkych frekvenciách spravidla pod 2 kHz.
Tento efekt spôsobuje nositeľom chráničov sluchu to, ž e vo väčšej miere vnímajú  zvuk šíriaci
sa kostným vedením ako je vlastný hlas a iný telom generovaný zvuk/kmitanie, vyvolané  krá-
čaním, ž uvaním, dýchaním ale aj prenosom od vonkajších zdrojov kmitania.

Dôlež itým sprievodným javom nosenia chráničov sluchu je zníž enie komfortu, ktoré  sa
prejavuje subjektívne. Chrániče sluchu sa majú  vyberať aj tak, aby sa minimalizovala nepo-
hoda toho, kto ich nosí. Komfort mož no zdokonaliť vhodným výberom chráničov
a inštrukciami o ich efektívnom využ ití. Bež né  zdroje nepohody sú  v nevhodných veľkostiach
chráničov alebo v nevhodne zasunutých ušných tlmičoch, v tesných hlavových pásoch, pou-
ž itie v horú com prostredí a pod.

Pri nechránenom uchu hlavná cesta prenosu akustickej energie je cez zvukovod
k bubienku. Pri uzavretom uchu však môž e zvuk preniknú ť cez chránič sluchu štyrmi odliš-
nými a dôlež itými cestami, čím sa zniž uje jeho ú činnosť. Predovšetkým je to vzduchová ne-
tesnosť. Vzduchové  netesnosti môž u zníž iť tlmenie chrániča sluchu o 5 dB až  15 dB
v širokom frekvenčnom rozsahu, a to v závislosti od veľkosti škáry. Strata tlmenia je zvlášť
významná pri nízkych frekvenciách.

V dôsledku pruž nosti zvukovodu môž u ušné  tlmiče hluku kmitať podobným spôsobom
ako piest a takto obmedziť ú tlm pri nízkych frekvenciách. Kmitajú  aj hlavové  chrániče uší,
a to podobne ako sú stava hmota – pruž ina. Tuhosť pruž iny závisí od dynamických charakte-
ristík vankú šika chrániča uší a od okolitého kontaktného prostredia, ako aj od objemu uzav-
retého vzduchu vo vnú tri krycieho veka. Táto činnosť obmedzuje ú tlm pri nízkych frekven-
ciách. Reprezentatívne maximálne hodnoty ú tlmu zvuku s váž ením A pri 125 Hz sú  pri hla-
vových chráničoch uší 25 dB, pri vytvarovaných ušných tlmičoch 30 dB a pri penových uš-
ných tlmičoch 40 dB.

Podobne ako sa zvuk šíri cez rôzne prekáž ky, tak sa šíri aj cez konštrukčné  materiály
chráničov sluchu, hoci so zníž enou intenzitou. Prenos závisí od hmoty, tuhosti a vnú torného
tlmenia konštrukčných materiálov chráničov sluchu. Obmedzenia spôsobené  prenosom sú
najviac výrazné  nad 1 kHz.

Aj keď sa minimalizuje prenos akustickej energie do uzavretého ucha uvedenými ces-
tami, zvuk bude stále zasahovať vnú torné  ucho, a to prostredníctvom kostného vedenia
a vedenia tkanivom, čím sa obmedzí hranica maximálneho reálneho ú tlmu sluchu, ktoré  môž u
poskytnú ť prostriedky na ochranu sluchu. Keďž e táto hranica je 40 dB až  50 dB pod hranicou
hladiny hluku zasahujú cou ucho cez otvorený zvukovod, tento prenos zvuku nie je významný,
ak samotný ú tlm chrániča sluchu sa priblíž i k takýmto hodnotám (obr. 2).

Ú tlmové  charakteristiky chráničov sluchu
Pri vkladacích typoch ochranných prostriedkov existujú  rozdiely zaznamenaného ú tlmu.

Zdroje medzilaboratórnej variability ú tlmu pre ten istý ochranný prostriedok treba vidieť
v rozdielnych interpretáciách a v rozdielnom zavádzaní normalizovanej metodológie merania
ú tlmu, v neistotách vychádzajú cich zo stupňa dokonalosti aplikácie prostriedkov (vylú čenie
akustickej priepustnosti), v rozdielnom výbere subjektov a ich výcviku a v rozdielnostiach
technickej stránky. Mení sa aj opakovateľnosť meraní ú tlmu v tom istom laboratóriu, ale
v menšom rozsahu.

Pri ušných tlmičoch hluku sú  hodnoty ú tlmu podobné  pre rôzne typy vytvarovaných uš-
ných tlmičov a pri frekvenciách do 1 kHz je to približ ne 25 dB a pri vyšších frekvenciách sa
zvyšujú  približ ne na 40 dB.

Pri hlavových chráničoch uší ú tlm v podstate závisí od objemu krycieho veka a jeho
hmotnosti, od plochy (prierezu) dutiny veka, od prítlačnej sily hlavového pásu a od veľkosti,
tvaru a materiálu vankú šika. Pre frekvenčné  pásmo od 125 Hz do 1 kHz sa ú tlm zvyčajne
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zvyšuje približ ne o 9 dB/oktávu a pri väčšine hlavových chráničov uší sa pri frekvencii 2 kHz
približ uje k hodnote 40 dB danej kostným vedením. Nad tú to frekvenciu je priemerný ú tlm
približ ne 35 dB.

Obr. 2. Kostné  vedenie (KV) obmedzujú ce ú tlm chrániča sluchu a príklady ú tlmu poskytované  ušným tlmičom
hluku, hlavovým chráničom sluchu a ich kombináciou

Ak nie je helma dobre utesnená okolo hlavy a/alebo ak neobsahuje vnú torné  ušné  veká
poskytnutý ú tlm pri frekvenciách pod 2 kHz je veľmi malý. Napríklad motocyklové  helmy
poskytujú  ú tlm menší ako 10 dB pri ochrane pod 1 kHz a len 10 dB až  30 dB pri vyšších
frekvenciách. Niektoré  vojenské  helmy (napríklad helma pilota), ktorá je podstatne lepšie
akusticky navrhnutá má porovnateľný ú tlm s hlavovým chráničom uší, ale pri frekvenciách
pod 2 kHz stále menší o 5 dB až  10 dB. Od 4 kHz do 8 kHz môž u vojenské  helmy prekonať
ú tlm hlavových chráničov uší približ ne o 5 dB, ak sú  tesne nasadené  na hlave, pretož e zniž ujú
(tlmia) prenos zvuku kostným vedením pri vysokých frekvenciách.

Na obr. 3 sú  zobrazené  ú tlmy v oktávových pásmach a smerodajné  odchýlky meraní
vykonaných na pracovných miestach s osobami ako skú šobnými subjektmi. Krivky ukazujú
niž šie stredné  hodnoty ú tlmu a väčšie smerodajné  odchýlky ako sú  ú daje zaznamenané
v laboratórnych podmienkach.

Obr. 3. Prehľad v praxi zaznamenaných ú dajov pre jednotlivé  typy chráničov sluchu

Väčší ú tlm zvuku poskytuje dvojnásobná ochrana, ako napríklad ušnými tlmičmi hluku
v kombinácii s hlavovými chráničmi uší, ako tieto ochranné  prostriedky samostatne. Treba
však poznamenať, ž e ú tlm pri kombinácii týchto prostriedkov nie je sú čtom ú tlmov jednotli-
vých ochranných prostriedkov (pozri obr. 2). Pri jednotlivých frekvenciách sa zvýšenie ú čin-
nosti mení od približ ne 0 dB do 15 dB nad ú tlm ochranného prostriedku s vyšším ú tlmom, ale
pri 2 kHz je zisk obmedzený len na niekoľko decibelov. Pri 2 kHz a nad 2 kHz v podstate
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všetky kombinácie dvojitej ochrany poskytujú  ú tlm približ ne rovný obmedzeniam zavádza-
ných kostným vedením, približ ne 40 dB až  50 dB, v závislosti od frekvencie.

Pri frekvenciách infrazvuku (približ ne pod 16 Hz) dobre aplikované  ušné  tlmiče hluku
poskytujú  ú tlm, ktorý sa približ ne rovná ú tlmu zvuku pri 125 Hz v tretinovooktávovom pás-
me. Hlavové  chrániče uší však poskytujú  veľmi malú  ochranu pred infrazvukom a dokonca
môž u spôsobiť jeho zosilnenie.

Pri frekvenciách ultrazvuku (približ ne nad 16 kHz) bež né  ušné  tlmiče hluku a hlavové
chrániče uší zvyčajne poskytujú  primeranú  ochranu s ú tlmom presahujú cim 30 dB pre frek-
venčný rozsah od 10 kHz do 30 kHz.

Pri hluku zbraní kvalitnejšie (s vyšším ú tlmom) hlavové  chrániče uší a dobre aplikované
ušné  tlmiče hluku zvyčajne poskytujú  primeraný ú tlm malých ručných zbraní (hluk pištolí
a pušiek obsahuje najmä energiu stredných a vyšších frekvenčných zlož iek), redukujú c vr-
cholové  hladiny akustického tlaku menšie ako 140 dB. Ú tlm hlavového chrániča uší sa zmen-
šuje, ak vrcholová hodnota energie impulzového hluku sa posú va k niž ším frekvenciám, čo je
prípad zbraní väčšieho kalibru. Ú tlm vrcholových hladín zvuku, ktorý poskytuje typický hla-
vový chránič uší je približ ne 30 dB pre pištole, približ ne 18 dB pre pušky a len 5 dB pre delá
a kanóny. Penové  ušné  tlmiče hluku poskytujú  podobný ú tlm ako hlavové  chrániče uší pre
pištole, ale sú  podstatne efektívnejšie pri tlmení hluku od diel, kanónov a protitankových pu-
šiek, kde poskytujú  ochranu o ú tlme vyššom ako 15 dB.

Použ itím dvojnásobnej ochrany sluchového orgánu mož no docieliť ochranu zvlášť pre
nízkofrekvenčný impulzový (rázový) hluk, ktorý má vysoké  vrcholové  hodnoty. Môž u sa do-
siahnuť hodnoty ú tlmu od 10 dB do 25 dB.

Využ ívanie ú dajov ú tlmu k odhadu ochrany sluchu
Presnosť, s ktorou laboratórne ú daje alebo v praxi zistené  ú daje môž u predikovať

ochranu sluchu jednotlivcov alebo skupín použ ívateľov je kriticky závislá od zhody medzi
skú šobnými a skutočnými podmienkami.

Potenciálne najpresnejšou výpočtovou metódou na aplikovanie skú šobných ú dajov na
odhad ochrany pred expozíciou zvukom je oktávová metóda tak, ako to uvádza tab. 1 (6). Pri
kaž dej frekvencii sa odčíta stredný ú tlm ochranného prostriedku a stanoví sa smerodajná od-
chýlka (neistota typu A) z nameraných hladín A akustického tlaku. Hladina hluku pri použ ití
ochranných prostriedkov sa logaritmicky spočíta, aby sa určila hladina A akustického tlaku,
ktorú  človek vníma pri použ ití ochranných prostriedkov. Tento výpočet vyž aduje, aby použ í-
vateľ poznal ú daje oktávovej analýzy a aby sa výpočty vykonali jednotlivo pre kaž dú  strednú
frekvenciu oktávového pásma.

Na odhad expozície hlukom pri použ ití ochranných prostriedkov sa použ íva deskriptor
zníž enia hluku (angl. Noise Reduction Rating − NRR). Je to jednočíselný deskriptor, ktorý
reprezentuje celkové  priemerné  zníž enie hladiny A v decibeloch od ochranných prostriedkov
sluchu v hlučnom prostredí z nameranej hladiny C akustického tlaku (4, 5). Podobný des-
kriptor je normalizovaný ako jednočíselný deskriptor (angl. single-number rating − SNR) me-
dzinárodnou normalizačnou organizáciou ISO a európskou komisiou pre normalizáciu CEN.
Sé ria noriem EN ISO 4869 je začlenená medzi harmonizované  normy a podporuje smernice
EÚ .

Výpočet deskriptora NRR sa realizuje analogickým spôsobom ako oktávová metóda,
okrem toho, ž e sa namiesto reálneho spektra použ íva ruž ový šum (rovnaká energia v kaž dom
oktávovom pásme). Deskriptor NRR vypočítaný pre daný prostriedok ochrany sluchu
v tabuľke 1 je 20,7 dB.
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Tab. 1. Oktávová výpočtová metóda ochrany pred expozíciou známym hlukom okolia
Kroky postupu Frekvencia, Hz LA
(kj, j = 1 až  5) 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 dB
1. Namerané  hladiny akustic. tlaku
2. Korekčný faktor kiA
3. Hladiny A ak. tlaku (k1+k2)
4. Ú tlm vytvarovaného tlmiča
5. Smerodajná odchýlka × 2*)

6. Odhadnuté  hladiny A s ochran-
nými prostriedkami (k3 − k4 +
k5)

85,0
−16,1
68,9
27,4
7,8

49,3

87,0
−8,6
78,4
26,6
8,4

60,2

90,0
−3,2
86,8
27,5
9,4

68,7

90,0
0,0

90,0
27,0
6,8

69,8

85,0
+1,2
86,2
32,0
8,8

63,8

82,0
+1,0
83,0
46,0
7,3

44,3

80,0
−1,1
78,9
44,2
12,8

47,5

93,5

73,0

*) Spravidla sa použ íva rozšírená smerodajná odchýlka (neistota typu A).

Záver
Ochrana sluchu človeka pred než iaducou vibroakustickou energiou je veľmi dôlež itou

ú lohou širokej vedecko-odbornej komunity. Strata či zníž enie počutia má nielen zdravotné
a spoločenské  dôsledky ale aj dôsledky ekonomického charakteru. Zniž ovanie hluku je nevy-
hnutné  zabezpečovať predovšetkým technickými metódami, teda výskumom, vývojom, výro-
bou a ukladaním strojov, strojových zariadení a mechanických sú stav s nízkym dynamickým
zaťaž ením prostredia a človeka. Použ itie chráničov zvuku treba chápať ako krajný prípad, a to
tam, kde je neekonomické  a neefektívne zniž ovať hluk alebo kde sú časné  poznanie nie je
dostatočné . Chrániče sluchu pri ich správnom výbere môž u ochrániť len sluchový orgán
a neeliminujú  negatívne systémové  ú činky. Preto je nevyhnutné  presadzovať technické  zniž o-
vanie kmitania a hluku, ako najefektívnejšiu metódu ochrany celkového zdravia a komfortu
človeka. Efektívnosť použ itia ochranných prostriedkov sluchu je do značnej miery podmiene-
ná poznaním charakteru zvuku, proti ktorému sa sluch chráni. Ide predovšetkým o frekvenčné
rozlož enie zvuku. Uvádzajú  sa tu aj ú tlmy v závislosti od frekvencie, čo môž e pomôcť pri
výbere najú činnejšieho ochranného prostriedku.
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PROBLEMATIKA HLUKOVEJ EXPOZÍCIE VO VYBRANÝ CH LIEČEBNÝ CH
ZARIADENIACH1

Ľ . Sobotová , J. Jurkovičová , Z. Š tefániková , Ľ . Š evčíková , Ľ . Á ghová
Ú stav hygieny Leká rskej fakulty UK, Bratislava

prednostka: doc. MUDr. Ľ . Š evčíková , CSc.

Ú vod
So zvyšovaním hlučnosti v životnom prostredí sa stal závažným hygienickým problémom

hluk v zdravotníckych zariadeniach. Hluk predstavuje záťaž jednak pre pacientov, ktorí sú
v stave zvýšenej psychovegetatívnej dráždivosti, ale aj pre zdravotníckych pracovníkov (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7).

Zdroje vnútorného hluku v zdravotníckych zariadeniach sú z prevádzky. Sú to napr.
činnosti zdravotníckeho personá lu, výťahy, prístroje na údržbu, vyšetrovacie a terapeutické
prístroje. Zdrojmi hluku vo vnútornom prostredí zdravotníckych zariadení sú aj klimatizácia,
vykurovacie a ventilačné systémy (tzv. HVAC noise –  heating, ventilation, air-conditioning) (8,
9). Problémom býva hluk vo výškových viacpodlažných budovách, ako sú napríklad
zdravotnícke zariadenia monoblokového typu.

Hlavným zdrojom vonkajš ieho hluku je doprava. Hluk z dopravy je zá roveň
najrozš írenejš í a súčasne najruš ivejš í hluk v sídelných aglomeráciách. Najväčš í ruš ivý účinok má
hluk automobilov, pretože ich hluková  energia je sústredená  do oblasti, ktorá  je rozhodujúca pri
auskultácii –  60 –  800 Hz. Mimoriadne ruš ivý je aj hluk z koľajovej dopravy na železničných
dráhach, hluk z leteckej dopravy, hluk v okolí letísk, ako aj hluk z iných, tzv. stacioná rnych
zdrojov, ktoré pochádzajú z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti, ako aj
z mimopracovných aktivít človeka (1, 2, 3, 4).

Najvšeobecnejšou odpoveďou človeka na prekročenie prípustných hladín hluku býva
rozmrzenosť (annoyance). Je to psychický stav, ktorý vzniká  pri mimovoľnom vnímaní podnetov
alebo pri podriaďovaní sa okolnostiam, ku ktorým má  jedinec zamietavý postoj, pretože ruš ia
jeho súkromie, prekážajú vo vykonávanej činnosti alebo ovplyvň ujú kvalitu odpočinku. Reakciou
na to sú pocity odporu, podráždenosť a v niektorých prípadoch psychosomatické poruchy (10, 11,
12, 13). Annoyance je bežne posudzovanou odpoveďou na hluk bez ohľadu na jeho hladinu. Svoj
základ má  v nepríjemnom pôvode niektorých zvukov, v aktivitách rušených alebo prerušených
hlukom, vo fyziologických reakciách na hluk a v odpovediach na význam alebo odkazy
sprostredkované hlukom. Stupeň  celkovej rozmrzenosti sa zisťuje pomocou dotazníka, v ktorom
respondenti subjektívne popisujú, do akej miery ich hluk obťažuje podľa rôznych šká l (troj- až
dvanásť- stupň ových). Fields a kol. (12, 13) navrhli jednotnú päťstupň ovú šká lu pre hodnotenie
„annoyance“.

Cieľ š túdie
Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť výsledky meraní v priestoroch jednotlivých

zdravotníckych zariadení (operačné sá ly, lôžkové ošetrovacie jednotky), ako aj poukázať na
závažnosť problematiky hlukovej expozície v zdravotníckych zariadeniach.
                                          
1 Tá to prá ca bola realizovaná  s finančnou podporou grantu VEGA MŠ  SR a SAV č. 1/4274/07

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Materiá l a metódy
Merali sme ekvivalentné a maximá lne hladiny hluku vo vybraných lôžkových

ošetrovacích jednotkách v priebehu dň a a na operačnej sá le (pred a počas operačného zákroku –
totá lna endoprotéza kolena; operačná  sá la bola vybavená  klimatizáciou). Na operačnej sá le sme
urobili aj oktávovú analýzu hluku. Použili sme š tandardnú prístrojovú výbavu firmy Brüel-Kjaer
(integrujúci zvukomer s oktávovým filtrom 2230 a presný zvukomer 2232).

Na 28 lôžkových oddeleniach vybraných liečebných zariadení v Bratislave sme hodnotili
aj stupeň  obťažovania hlukom u pracovníkov pomocou dotazníka s použitím päťstupň ovej šká ly.
Respondenti subjektívne hodnotili aj ruš ivé účinky hluku a ich najčastejš ie zdroje.

Výsledky
Ekvivalentná  hladina hluku na operačnej sá le pred zákrokom bola LAeq = 52,9 dB;

maximá lna hladina hluku LAmax = 68,9 dB. Ekvivalentná  hladina hluku počas operačného
zákroku (totá lna endoprotéza kolena) dosiahla LAeq = 71, 3 dB, LAeq, 8h = 68,3 dB, maximá lna
hladina hluku až 85 dB/A. Oktávová  analýza hluku pred operačným zákrokom ukázala
maximá lne hodnoty v najnižš ích frekvenciách (31,5 –  250 Hz); počas ortopedického operačného
zákroku boli maximá lne hladiny vo vyš š ích frekvenciách (1000 –  16 000 Hz). Hlavnými zdrojmi
vysokofrekvenčného hluku boli elektrické nástroje (napr. vrták, pílka, vzduchová  hadica, iné
ná radie) a zdrojmi hluku nižš ích frekvencií v prázdnej operačnej sá le vykurovacie a ventilačné
systémy (obr. 1).

V izbách pacientov vo vybraných oddeleniach liečebných zariadení maximá lne hladiny
hluku dosahovali 60 dB/A a prekračovali prípustné hodnoty pre vnútorné prostredie v kategórií A
(nemocničné izby) (14) (tab. 1).

Tab. 1. Výsledky meraní hluku na jednotlivých oddeleniach liečebných zariadení (izby pacientov)
Oddelenie Hladina hluku LAmax [dB]

(dB/A)interné 59,1
dermatovenerologické 35,0
očné 60,0
neurologické 40,2
ortopedické 520
gynekologicko-pôrodnícke 40,0
urologické 50,3
chirurgické 47,2
neurochirurgické 42,0
geriatrické 47,0
plastickej chirurgie 44,2

Z výsledkov subjektívneho hodnotenia ruš ivých účinkov hluku vyplýva, že 64 %
nemocničného personá lu obťažoval hluk, 10 % dokonca vo vysokej miere (tab. 2). Podľa údajov
zamestanancov hlavnými zdrojmi hluku v nemocničnom prostredí bola doprava, prevádzka na
oddelení, prístroje a zariadenia nemocnice (obr. 2, 3).

Tab. 2. Subjektívne hodnotenie rušenia pracovníkov hlukom na oddelení (päťstupň ová  šká la)
Ruš enie - päťstupňová  šká la [n, %]

Neruš í Ruš í trochu Ruš í Ruš í veľmi Ruš í extrémne
Hluk na nemocničnom oddelení 10 (36 %) 10 (36 %) 5 (18 %) 2 (7 %) 1 (3 %)
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Obr. 1. Hladiny hluku a oktávová  frekvenčná  charakteristika hluku na operačnej sá le ortopedického oddelenia pred
operáciou a počas operácie (totá lna endoprotéza kolena)

Obr. 2. Najčastejš ie zdroje ruš ivých účinkov hluku z vnútorných zdrojov na nemocničnom oddelení
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Obr. 3. Najčastejš ie zdroje ruš ivých účinkov hluku z vonkajš ích zdrojov na nemocničnom oddelení

Diskusia
 V súčasnosti nie je veľa š túdií zaoberajúcich sa problematikou hluku v zdravotníckych
zariadeniach, preto je ťažké porovnávať jednotlivé výsledky. V š túdii z Nového Zélandu Love
(2003) kvantifikoval hlukovú expozíciu ortopédov na operačných sá lach pri jednotlivých
ná ročných chirurgických výkonoch spojených s významnou expozíciou hluku pri práci
s elektrickými nástrojmi. Hluk bol monitorovaný pomocou zvukového dozimetra pripevneného
ku golieru pod chirurgický plá šť, vo vzdialenosti približne 10 cm od ucha. Merania sa konali
počas troch operácií úplných náhrad bedrového kĺbu a dvoch úplných náhrad kolenného kĺbu.
Maximá lne hladiny hluku dosiahli pri sekaní kostí 96,1 –  108,3 dB/A. Priemerné hladiny hluku
počas trvania celého operačného zákroku) boli 74,8 - 82,1 dB/A a ekvivalentné hladiny hluku
prepočítané na 8 hodinový pracovný čas LAeq,8h boli 66,8 –  73,1 dB. Celkovo bola dávka
akceptovateľná  vzhľadom na limity podľa OSHA (Occupational Safety and Health
Administration –  Federá lna americká  agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) pre
pracovné prostredie (LAeq,8h = 85 dB). Chirugovia však boli v určitých momentoch vystavení
hluku presahujúcemu tieto limity (16). Výsledky naš ich meraní prekračujú akčné hodnoty
hlukovej expozície pre jednotlivé skupiny prác podľa legislatívy platnej v SR, keďže prácu
ortopédov počas operácie považujeme za činnosť, ktorú možno zaradiť do skupiny prác II
s akčnou hodnotou normalizovanej hladiny A hluku LAEX,8h = 50 dB. Akčné hodnoty expozície
hluku pre skupiny prác sú určené na ochranu zdravia zamestnancov pred nešpecifickými, najmä
ruš ivými a obťažujúcimi účinkami hluku. Pokiaľ ide o ochranu sluchu zamestnancov, výsledky
naš ich meraní nedosahujú ani dolné akčné hodnoty expozície –  LAEX,8h,a = 80 dB (15).

Výsledky meraní hladín hluku na jednotlivých oddeleniach nemocníc prekračujú
prípustné hodnoty pre vnútorné prostredie v kategórii A (nemocničné izby) (14). Podľa
pracovníkov hlavnými zdrojmi obťažovania hlukom v nemocničnom prostredí je doprava,
prevádzka na oddelení, prístroje a zariadenia nemocnice. Podľa výsledkov meraní v nemocnici
John Hopkins v USA, ekvivalentné hladiny hluku pre časové úseky 1 minúta, 1/2 hodina a 24
hodín boli v rozmedzí 50 –  60 dB/A, s vyš š ími hladinami zvuku pri nižš ích frekvenciách (17).
Výsledky meraní ukázali, že hluková  expozícia v žiadnom zo sledovaných oddelení nevyhovuje
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hodnotám odporučeným Svetovou zdravotníckou organizáciou (18). Podobný problém sa podľa
výsledkov iných š túdií vyskytuje v nemocniciach na celom svete (5, 6, 19, 20).

Záver
Výsledky našej š túdie poukazujú na to, že problematika hlukovej expozície je stá le

aktuá lna aj v zdravotníckych zariadeniach. Hluk v liečebných zariadeniach predstavuje záťaž pre
pacientov, ktorí sú v stave zvýšenej psychovegetatívnej dráždivosti, ako aj pre zdravotníckych
pracovníkov. V rámci boja proti tzv. „hlukovému smogu“ je dôležité zvyšovať zdravotné
uvedomenie a informovanosť leká rov, iných zdravotníckych pracovníkov, riadiacich
pracovníkov, administrá torov ako aj bežnej populácie. Podčiarkujeme dôležitosť spolupráce
technikov, zdravotníckych pracovníkov a legislatívcov, vzhľadom na multidiscipliná rnosť danej
problematiky.
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HODNOTENIE PLNENIA NARIADENIA VLÁ DY SR č. 276/2006 Z. z.
O MINIMÁ LNYCH BEZPEČNOSTNÝ CH A ZDRAVOTNÝ CH POŽ IADAVKÁ CH

PRI PRÁ CI SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI U VYBRANÝ CH
ZAMESTNÁ VATEĽ OV

V. Brš iak, A. Cingelová, M. Hrušková, K. Krasňanová, M. Kompaniková, E. Marejková
Regionálny ú rad verejného zdravotníctva so sídlom v Ž iline

riaditeľ: MUDr. M. Kapasný, MPH

NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri práci so zobrazovacími jednotkami nepredstavuje oproti minulému NV SR č. 247/2001 Z.
z. žiadny významný posun. Je prakticky totožné ale nejasnosti zostávajú .

Napr. v § 2 sa uvádza, že zamestnanec, ktorý používa zariadenie so zobrazovacou
jednotkou je ten, kto ho používa ako významnú  časť svojej práce. Č o je to významná časť
práce sa mô žeme len domnievať. V nami sledovanej skupine zamestnancov sa vyskytuje
denná expozícia práce s počítačom od 1 – 9 hodín. Napriek tomu sme vykonali analýzu
pracovných podmienok u vš etkých sledovaných pracovníkov. Hodnotili sme podmienky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami. Osobitne
z hľadiska záťaže zraku a podpornej a pohybovej sú stavy.

Cieľ práce
Cieľom naš ej práce bolo porovnať stav na pracoviskách z hľadiska sledovania

niektorých aspektov Nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. Sledovali sme aj niektoré
ukazovatele, ktoré pokladáme pre tento druh práce za podstatné a porovnávali sme výsledky
š tú die získané v roku 2000 s výsledkami z ú dajov získaných v roku 2006.

Sledovali sme zamestnancov v 6 subjektoch rô zneho zamerania. Iš lo o 3 výrobné
podniky, 2 podniky zamerané na obchodnú  činnosť a jednu š tátnu organizáciu. V podstate
problematika v oblasti, ktorú  sme sledovali, bola u každého zamestnávateľa rovnaká. Celkový
počet respondentov bol 188, z toho 149 žien a 39 mužov. Veková š truktú ra sledovaného
sú boru bola nasledovná: 26 – 30 rokov – 20,2% respondentov, 31 – 40 rokov – 28,2%
respondentov, 41 – 50 rokov – 36,2% respondentov a 51 a viac rokov – 15,4% respondentov.

Prácu so zobrazovacou jednotkou viac ako 5 rokov vykonávalo 74,5% respondentov
sledovaného sú boru, menej ako 5 rokov 25,5%.

Metodika práce
Ú myselne sme nevykonávali analýzu psychickej pracovnej záťaže podľa NV SR č.

359/2006 Z. z., pretože ak by sme chceli postupovať podľa neho, museli by sme vypracovať
protokol o hodnotení psychickej pracovnej záťaže z hľadiska ú rovne pracovných podmienok,
dať vyplniť Meisterov dotazník na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa
charakteristík subjektívnej odozvy zamestnancov na záťaž a dotazník na hodnotenie
neurotických tendencií N5. Po naš ich skú senostiach s hodnotením psychickej pracovnej
záťaže, keď sme v minulých rokoch vyhodnotili cca 2000 zamestnancov, mô žeme
konš tatovať, že tento spô sob hodnotenia je náročný na čas a nemá vysokú  výpovednú
hodnotu. V podstate ide o to, že zamestnanci pri vypĺňaní Meisterovho dotazníka sa správajú
ú čelovo, t. z. „nabodujú  si“ „podľa potreby“. Dotazník na neuroticizmus mnohí pracovníci
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odmietajú  vypĺňať alebo ho vypĺňajú  nepresne, pretože sa oprávnene domnievajú , že je príliš
intímny. Celé bremeno dokazovania potom spočíva na protokole o hodnotení psychickej
pracovnej záťaže podľa charakteristík práce a pracovného prostredia, ktorý vyplní pracovník
PPL, pretože organizácia nemá odborných zdravotníckych pracovníkov, kvalifikovaných na
výkon tejto práce.

Na zisťovanie subjektívnej odozvy zamestnancov na zrakovú  záťaž pri práci sme
nepoužili Dotazník zrakových ťažkostí pri práci a pretrvávajú cich po skončení práce, ktorý je
uvedený v prílohe NV SR č. 276/2006 Z. z. Používali sme podobný dotazník, ktorý bol
doteraz používaný, vzhľadom na to, aby boli dosiahnuté výsledky porovnateľné s naš imi
doterajš ími sledovaniami a sledovaniami v Č R.

V každom sledovanom subjekte sme začali prieskum informačnou prednáškou
o problematike práce so zobrazovacími jednotkami. Zvláš ť sme kládli dô raz na aplikáciu
zásad vizuálnej ergonómie v praxi, pričom sa uvádzali názorné príklady, napr.: nevhodných
polô h tela a nevhodného ergonomického usporiadania pracoviska. Potom boli respondentom
rozdané dotazníky, ktoré po poučení na mieste vyplnili. Pracovníčky RÚ VZ potom postupne
vykonali hodnotenie na každom pracovisku. Sú bežne vykonali aj ergonomické poradenstvo
v tom zmysle, že pokiaľ to bolo možné, vykonali sa ú pravy na pracovisku s cieľom zlepš iť
ergonomické parametre.

Po 4 mesiacoch bude vykonané opakované zisťovanie subjektívnych ťažkostí pri práci
so zobrazovacou jednotkou s cieľom vyhodnotiť efekt odporučených opatrení.

Zrakové a iné subjektívne ťažkosti
Skríning zrakových ťažkostí je vhodnou metódou k vytypovaniu ergonomických

nedostatkov na pracoviskách a mô že slú žiť i k odhaleniu osô b s chronickými problémami.
Následné oftalmologické vyš etrenie a využitie korekčných prostriedkov im uľahčí prácu
a zlepš í výkon.

Z hľadiska interpretácie výsledkov z dotazníka sme uplatnili kritérium, že naš e
hodnotenie vychádzalo z hodnotenia okulárnych ťažkostí, spojených so zrakovým orgánom
(pálenie očí, začervenanie očí, slzenie očí, šklbanie v očiach, tlak v očiach alebo v očných
jamkách), vizuálnych ťažkostí, spojených so zmenami vo vnímaní (mihanie pred očami, pocit
zhorš enia zraku, rozmazané – neostré videnie, dvojité videnie) a nešpecifických ťažkostí
(bolesť hlavy so zrakovej námahy). Zjednoduš ená interpretácia výsledkov vychádza z toho, že
ak respondent získal viac ako 23 bodov, hodnotíme jeho ťažkosti ako závažné. Hranica 23
bodov sa používa na tento ú čel v Č R. Je to zároveň hranica, kedy je potrebné, aby pracovník
absolvoval prehliadku u očného lekára. Nie je potrebné, aby absolvoval skríningové
vyš etrenie u vš eobecného lekára, pretože tento test je možné považovať za vyhľadávací.

Podrobné výsledky z hodnotenia zrakových a iných subjektívnych ťažkostí uvádzame
nižš ie.

V nami sledovanom sú bore sa v priebehu zmeny ako najčastejš ie okulárne zrakové
ťažkosti uvádzali pálenie očí, na druhom mieste slzenie očí a na treťom mieste začervenanie
očí. Z vizuálnych zrakových ťažkostí sa v priebehu zmeny najčastejš ie vyskytovali mihanie
pred očami, pocit zhorš enia zraku a rozmazané videnie.

Pri sledovaní zrakových ťažkostí a ich pretrvávania po práci 2,5% respondentov
uvádza, že zrakové ťažkosti im zmiznú  až po dlhšom čase voľna, čo je jasný signál skô r
o nekorigovanej očnej vade.

Sú časťou dotazníka zrakových a iných subjektívnych ťažkostí bola aj kontrola § 7 NV
SR č. 276/2006 Z. z. – povinnosti zamestnávateľa posudzovať zdravotnú  spô sobilosť
zamestnancov na prácu a povinnosti poskytovať korekčné prostriedky na prácu so
zobrazovacou jednotkou.
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1. Absolvovali ste vstupnú  lekársku prehliadku u očného lekára?
ÁNO 75 39,9 %
NIE 113 60,1 %

2. Má organizácia vypracovaný režim práce a odpočinku pri práci so
zobrazovacou jednotkou?
ÁNO 78 41,5 %
NIE 110 58,5 %

3. Dodržiavate tento režim práce a odpočinku pri práci so zobrazovacou jednotkou?
ÁNO 79 42,0 %
NIE 109 58,0 %

4. Máte zrakovú  vadu?
ÁNO 73 38,8 %
NIE 67 35,7 %
NEVIEM 48 25,5 %

5. Máte pridelené okuliare pre prácu so zobrazovacou jednotkou?
ÁNO 44 23,4 %
NIE 144 76,6 %

Analýza nebezpečenstiev pri práci so zobrazovacími jednotkami
Použili sme zjednoduš ený dotazník so 14 otázkami, ktorý sleduje najdô ležitejš ie

ergonomické parametre. Ako najčastejš í nedostatok sme zistili nevhodné umiestnenie
obrazovky vo vzťahu k oknám, keď zorný uhol pracovníka nebol paralelný s oknami v 63,8%
prípadoch. Druhý najčastejš í nedostatok bolo oslňovanie prirodzeným alebo umelým
osvetlením, ku ktorému dochádzalo v 34,0% prípadov. Ako tretí najčastejš í nedostatok bol
nedostatočný priestor pre nohy a nedostatočná plocha na pracovnom stole zistený u 31,9%
respondentov.
Ako najzávažnejš í nedostatok sa javí zistenie, že 29,3% respondentov nemá možnosť nastaviť
výšku operadla alebo sedacej plochy. Oproti minulosti sa naopak zlepš ila informovanosť
o možných ohrozeniach zdravia pri práci so zobrazovacou jednotkou, kde 88,3%
respondentov uvádza, že takéto informácie má. Rovnako oproti minulosti sa zlepš ilo
umiestnenie hornej hranice zobrazovaných znakov na obrazovke, keď v nami sledovaných
prípadoch v 88,8% bolo nastavenie správne, teda nižš ie ako je výška očí. V porovnaní s naš im
prieskumom v roku 2000 je to zlepš enie o 20%.

Sú časťou analýzy nebezpečenstiev pri práci so zobrazovacou jednotkou bolo aj
hodnotenie neprirodzenej polohy častí tela pri práci . Ako najzávažnejš í nedostatok, ktorý sa
vyskytoval najčastejš ie, bola asymetrická poloha trupu, respektíve vytočenie trupu v 38,8%
prípadoch! Vo viac ako v polovici prípadoch sa jednalo o zlozvyk alebo zlé usporiadanie
pracoviska, ktoré sa dalo vyrieš iť priamo na mieste. Otáčanie hlavy nad 15 stupňov, ktoré sa
vyskytovalo v 20,7% bolo spô sobené zlým usporiadaním pracovnej plochy, keď písomné
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materiály neboli umiestnené na stojane vedľa obrazovky ale boli umiestnené tak, že pracovník
musí otáčať hlavou. Predklon hlavy nad 25% bol zistený u 20,7% pracovníkov a vyskytoval
sa u tých, ktorí prevažne opisujú  dokumenty a nepoužívajú  stojany.

Ť ažkosti podporno-pohybového aparátu
Najčastejš ie respondenti udávajú  ťažkosti v oblasti š ije – 80,3%, v hornej časti chrbta

68,1%, v dolnej časti chrbta 59,0% a pliec 46,8%. S týmito ťažkosťami korešpondujú  aj
udávané počty návš tev u lekára – š ija 20%, horná časť chrbta 16,5%, dolná časť chrbta 17%
a plecia 10,1%.

Umiestnenie ťažkostí lokalizované najmä v oblasti š ije a chrbta je spô sobené
viacerými faktormi zistenými pri analýze nebezpečenstiev pri práci so zobrazovacími
jednotkami. Ako najzávažnejš í faktor sa javí dĺžka času, ktorý pracovníci strávia prakticky
v nezmenenej polohe, teda v sede na stoličke. Pri tom skoro tretina respondentov nemá
možnosť nastaviť výšku operadla alebo sedacej plochy, dokonca niekedy nie je stolička
nastaviteľná vô bec.

Ďalš ími faktormi, ktoré prispievajú  k prítomnosti týchto príznakov sú  ďalš ie
ergonomické nedostatky, najmä zlé usporiadanie pracoviska ale aj zlozvyky, ako napr.:
nepoužívanie možnosti zmeny polohy trupu pomocou otáčavej stoličky, ale vytáčanie trupu.

Napriek tomu, že 88,3% respondentov udávalo, že sú  informovaní o nebezpečenstvách
sú visiacich s pracovným procesom, len 41,5% respondentov malo k dispozícii vypracované
poučenie o cvičeniach, ktorými by aspoň čiastočne kompenzovali namáhanie podporno-
pohybového a zrakového aparátu (tieto informácie boli vypracované na RÚ VZ Ž ilina).

Záver
Na základe výsledkov testov subjektívnych ťažkostí a objektívneho hodnotenia

pracovných podmienok bolo vykonané okamžité ergonomické poradenstvo na jednotlivých
pracoviskách pre každý sledovaný subjekt.

Každému subjektu podľa druhu zistených nedostatkov bolo odporú čané vykonať
opatrenia na ich odstránenie. Zvláš ť kladieme dô raz na to, aby pracovníci, ktorí vykázali
nepriaznivé skóre v zrakových ťažkostiach, boli vyš etrení oftalmológom. V prípade, že im
predpíš e korekčné pomô cky (okuliare pre prácu so zobrazovacou jednotkou) zamestnávateľ
tieto náklady uhradí, vzhľadom na to, že ide o OOPP potrebné k práci.

Zamestnávatelia, ktorí nemali vypracovaný materiál pre prácu so zobrazovacou
jednotkou, ho dostali k dispozícii. Zamestnávatelia dostali k dispozícii aj príručku
vypracovanú  RÚ VZ Ž ilina „Sedenie a práca v sede“, kde sú  zásady ako správne sedieť pri
práci, spô soby nastavenia stoličky a kde sú  uvedené rô zne typy telesných cvičení pri práci
v sede.

Ak prevažná časť práce pri práci so zobrazovacou jednotkou spočíva vo vkladaní
alfanumerických ú dajov, je závažným nedostatkom, ak pracovisko nie je vybavené stojanom
na spisy. V takom prípade dochádza k asymetrickej polohe trupu a k neprimeranému sklonu
š ije s následnými ťažkosťami.

Zavedenie obrazoviek s tekutými kryš tálmi (LCD) dramaticky mení ergonomické
pomery, najmä tým, že sa zväčšuje pracovná plocha, ale najmä tým, že požadovaná
vzdialenosť obrazovky od očí pracovníka sa dá optimálne nastaviť. S týmto tvrdením
korešpondujú  aj výsledky hodnotenia testov na zrakové ťažkosti a ťažkosti podporno-
pohybového aparátu, kde pracovníci s LCD obrazovkami dosiahli lepš ie výsledky.

Je možné konš tatovať, že pracovné podmienky pri práci so zobrazovacími jednotkami
sa zlepšujú , čo je možné pripísať rô znym faktorom, najmä osvete, technickému pokroku
(LCD) a faktu, že zamestnávatelia začínajú  postupne realizovať NV SR č. 276/2006 Z. z.
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 Úvod 
 V roku 2005 bolo v Slovenskej republike (SR) hlásených 405 chorôb z povolania. 
Najčastejšie hlásenou chorobou z povolania (CHzP) v SR v roku 2005 bola choroba 
z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia (DNJZ) – ochorenie kostí, šliach 
a nervov končatín. Spolu bolo hlásených 122 ochorení – čo predstavuje 30,1% zo všetkých 
chorôb z povolania (1). V našej práci sme sa zamerali na výskyt CHzP u pracovníkov pri 
výrobe obuvi. Zaujímalo nás, či aj v tomto odvetví priemyslu sa ochorenia z DNJZ vyskytujú 
v takom vysokom počte. 
 
 Materiál a metódy 
 Retrospektívne sme zo zdravotnej dokumentácie vyhodnotili výskyt CHzP hlásených 
cestou Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie (KPLaT) Martin v severnej časti bývalého 
Stredoslovenského kraja (okresy: Martin, Prievidza, Považská Bystrica, Dolný Kubín, 
Liptovský Mikuláš, Žilina, Čadca a Žiar n. Hronom). Nakoľko výroba obuvi nemá samostatnú 
položku v rámci OKEČ (štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností) a je 
uvádzaná pod položkou OKEČ 19 spolu so spracovaním a výrobou koží, brašnárskeho 
a sedlárskeho tovaru – počty chorôb z povolania v kožiarskom priemysle uvádzame 
v zátvorkách (tab.1). 
 V r. 2005 sme na KPLaT v Martine vyšetrili 293 pracovníkov závodu na výrobu 
obuvi, ktorý sa nachádza v okrese Martin. Na základe harmonogramu vyšetrení sme 
u všetkých urobili: podrobnú pracovnú, osobnú a rodinnú anamnézu, terajšie ochorenie, 
objektívne vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia (FW, krvný obraz + diferenciál, moč chemicky, 
vstupný súbor). Podľa druhu rizika boli urobené aj ďalšie doplnkové vyšetrenia. Napríklad 
v prípade expozície organickým rozpúšťadlám (toluénu) sme urobili biologické expozičné 
testy (BET) – kyselinu hipurovú, podľa potreby: rtg hrudníka, rtg pohybového aparátu, 
fotopletyzmografické vyšetrenie horných končatín (HKK) a iné odborné vyšetrenia (napr. 
neurologické, EMG, ortopedické, reumatologické).Vyhodnotili sme rizikové faktory na 
jednotlivých pracoviskách, počty pracovníkov na týchto pracoviskách, priemerný vek, 
priemernú dĺžku expozície, fajčenie. Vyhodnotili a štatisticky sme spracovali výsledky BET- 
kyseliny hipurovej, priemernú výšku amplitúdy pri fotopletyzmografickom vyšetrení HKK 
u pracovníkov jednotlivých pracovísk, výskyt najčastejších ochorení u pracovníkov podľa 
subjektívnych ťažkostí a zdravotnej dokumentácie a nakoniec sme vyhodnotili dosiaľ hlásené 
CHzP v uvedenom závode. 
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 Výsledky 
  Za uvedené obdobie (rr. l996- 2005) bolo cestou KPLaT v Martine hlásených pod 
položkou OKEČ 19 spolu 39 profesionálnych ochorení (tab. 1). 
 
Tab. 1. Choroby z  povolania (CHzP) pri výrobe kože, kožených výrobkov a obuvi  (OKEČ 19) – hlásené cestou 
KPLT Martin v r. 1996-2005 
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Obuvnícky 

priemysel 
Kožiarsky 
priemysel 

Počet 
CHzP 

1 2 
(1) 

3 
(1) 

1 2 4 1 
(1) 

4 0 5 
(1) 

23  
(4) 

Kožné 
CHzP 

0 0 0 0 2 0 
(1) 

0 
(1) 

0 
(5) 

0 
(1) 

0 
(2) 

2  
(10) 

 
V rámci kožiarskeho priemyslu bolo hlásených 14 profesionálnych ochorení, z toho 

kožné choroby z povolania tvorili 10 prípadov a 4x išlo o ostatné profesionálne ochorenia. 
V obuvníckom priemysle bolo spolu cestou KPLaT v Martine hlásených 25 profesionálnych 
ochorení (v rámci okresov severnej časti bývalého Stredoslovenského kraja), z nich len v 2 
prípadoch išlo o kožné ochorenia a až 23 prípadov predstavovali ostatné profesionálne 
ochorenia. Pri bližšom vyhodnotení spomínaných CHzP sme zistili, že 21x išlo o ochorenie 
z DNJZ, 1x o profesionálnu astmu bronchiale a 1x o chronickú profesionálnu intoxikáciu 
organickými rozpúšťadlami (toluénom) s prejavmi toxickej encefalopatie. Zo spomínaných 21 
ochorení z DNJZ sa v 9 prípadoch potvrdil syndróm karpálneho tunela, 8x radiálna resp. 
ulnárna epikondylitída, 2x kombinácia syndrómu karpálneho tunela v kombinácii s radiálnou 
epikondylitídou a v 2 prípadoch bol zistený syndróm kubitálneho kanála.  
 Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme v r. 2005 vyšetrili 293 pracovníkov jedného 
závodu na výrobu obuvi v okrese Martin. Pracovníci vykonávali rôzne pracovné operácie pri 
výrobe obuvi v rámci prevádzok: šička - strobel, kontrola z montáže, PSA operátor, 
nazúvanie, orezávanie náliatkov, vyzúvanie, finálna úprava (finiš). Rizikové faktory na 
jednotlivých pracoviskách uvádzame na tab. 2.  

Temer na všetkých pracoviskách (okrem PSA operátorov) bolo prítomné riziko DNJZ 
a nočnej práce a u pracovníkov z prevádzky finiš a PSA operátor navyše aj riziko chemického 
zaťaženia (organické rozpúšťadlá a chemické látky dráždivo pôsobiace na dýchacie cesty). 
Pracovníci mali v čase vyšetrenia na KPLaT len záznam od zamestnávateľa s možným 
rizikovým faktorom, ale zamestnávateľ nemá dosiaľ vypracovaný posudok so zameraním na 
nadmernú fyzickú záťaž z titulu DNJZ. RÚVZ v Martine nám tiež potvrdil, že na pracovisku 
šička - strobel sú splnené kritériá aj pre riziko vibrácií kategórie 3. (meraním bola zistená 
prekročená akčná hodnotu vibrácií a limitná hodnota bola tesne pod hranicou normy).  

 
Tab. 2. Rizikové faktory pri výrobe obuvi (udávané zamestnávateľom 
 DNJZ Chemické zaťaženie 

(org. rozpúšťadlá) Práca v noci Vibrácie 

Finiš + +   
Nazúvanie +  +  
Šička strobel +  + + 
Kontrola z montáže +  +  
Vyzúvanie +  +  
Orezávanie náliatkov +  +  
PSA operátor  + +  

 
Priemerný vek celého súboru bol 37 rokov (SD±6,7 roka) priemerná doba expozície 

bola 4,6 roka ( SD±1,3 roka). Počet pracovníkov v jednotlivých prevádzkach, priemerný vek a 
priemerná doba expozície sú uvedené na tab. 3. Najväčší počet pracovníkov bol z prevádzky 
finiš(165) s priemerným vekom 38 rokov (SD±6,3 roka) a priemernou dobou expozície 4,9 
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roka (SD±1,1 roka). Temer rovnakým počtom zamestnancov boli zastúpené prevádzky 
nazúvanie (47) a šiška – strobel (45). Počty pracovníkov z ostatných prevádzok boli oveľa 
nižšie (tab. 3).  

Z uvedeného počtu vyšetrených sme v 5 prípadoch žiadali cestou RÚVZ Martin 
hygienický prieskum pre podozrenie na chorobu z povolania: 3x z prevádzky finiš, l x 
z prevádzky nazúvanie a lx z prevádzky šička- strobel . Profesionálne ochorenie boli hlásené 
v 2 prípadoch: lx profesionálne ochorenie z DNJZ - Syndróm karpálneho tunela vpravo a lx 
profesionálna astma bronchiále. Za celú dobu existencie uvedeného závodu (l998 - 2006) boli 
hlásené 4 profesionálne ochorenia. Okrem už spomínaných 2 CHzP hlásených v r. 2005, bolo 
prvýkrát v r. 2002 hlásené profesionálne ochorenie z DNJZ – ulnárna epikondylitída vpravo 
a naposledy r. 2006 tiež ochorenie z DNJZ –radiálna a ulnárna epikondylitída vpravo 
v kombinácii s artrózou kubitálneho kĺbu vpravo.  
 U pracovníkov s expozíciou organickým rozpúšťadlám (finiš + PSA operátori) sme 
navyše doplnili vyšetrenie biologických expozičných testov (BET) – kyselinu hipurovú. 
Uvedené testy boli urobené u 168 pracovníkov s priemernou hodnotou 4334 umol/l (SD± 
2420) a v prepočte na kreatinín 403 umol/mmol kreatinínu (SD±172) (obr. 1). Len v 4 
prípadoch bola prekročená individuálna biologická medzná hodnota kyseliny hipurovej – viď 
dolná časť obr. 1. 
 
Tab. 3. Charakteristika pracovníkov v závode na výrobu obuvi (n = 293, priem. vek = 37±6,7 rokov, doba 
expozície = 4,6±1,3 rokov) 

Prevádzka Počet (n) Priem. vek ±  SD Priem. doba 
expozície ± SD 

Podozrenie na 
CHzP (HP) 

Hlásená 
CHzP 

Finiš 165 38 ± 6,3 4,9 ± 1,1 3 (2x DNJZ,  
1x astma bronch.) 2 

Nazúvanie 47 33 ± 6,0 3,7 ± 1,9 1 (DNJZ) 0 
Šička – strobel 45 38,6 ± 6,2 4,9 ± 1,0 1 (DNJZ) 0 
Kontrola z montáže 13 38 ± 6,4 5,1 ± 1,0 - - 
Vyzúvanie 10 36 ± 7,3 4,2 ± 1,6 - - 
Orezávanie 9 29 ± 6,0 3,1 ± 1,4 - - 
PSA operátor 3 36 ± 7,7 4,3 ± 0,8 - - 
Skladníčka 1 48 3 - - 

 
Pracovníkom, ktorí mali od zamestnávateľa potvrdené riziko DNJZ HK sme urobili aj 

fotopletyzmografické vyšetrenie HKK. Priemerné hodnoty amplitúd (A%) za pokojových 
podmienok boli v norme (amplitúdy nad l %). Z veľkých a počtom porovnateľných skupín: 
finiš, nazúvanie a šička strbel, mali najnižšie priemerné hodnoty výšky amplitúdy pri 
fotopletyzmografickom vyšetrení horných končatín pracovníčky na finiši a šičky – strobel. Pri 
vyhodnotení zdravotného stavu sme zistili, že najčastejšími ochoreniami, ktoré pracovníci pri 
výrobe obuvi udávajú, alebo sa už opakovane vyskytli v ich zdravotnej dokumentácii boli 
ochorenia chrbtice (temer v 40%). Najčastejšie išlo o ochorenie krčnej alebo krížovej 
chrbtice. V 27,6% sa zistila zvýšená hladina tukov v sére (dyslipoproteinémia) a v 17,7% 
arteriálna hypertenzia. Prejavy nedostatočného periferného prekrvenia prstov HKK 
(vysodiskinézy) boli zistené v 15,3 %. V súbore vyšetrených sme vyhodnotili aj fajčiarske 
návyky. Z uvedeného počtu 293 pracovníkov celého súboru bolo 63,3 % nefajčiarov. Fajčiari 
tvorili 36,7 %. V súbore žien (n = 224) bolo temer 70% nefajčiarok, kým v súbore mužov 
(n=69) fajčilo 5l,4% a 48,6 % boli nefajčiari. Priemerný počet vyfajčených cigariet bol 
v súbore mužov aj žien temer rovnaký (muži:8,4 SD ± 5,9, ženy 8,2 ± 3,5). Priemerná dĺžka 
fajčenia v celom súbore bola l5,0 roka (SD ± 7,6) hoci u žien bola o niečo vyššia – l6,2 roka 
(SD ± 7,4) kým u mužov to bolo 11,4 roka (SD ± 9,0), čo pravdepodobne súvisí to aj s vyšším 
priemerným vekom žien( priemerný vek žien 38,l roka, SD ± 7,8, mužov: 34,2 roka, SD ± 8, 
l). 
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Obr. 1. Priemerné hodnoty kyseliny hipurovej u pracovníkov pri výrobe obuvi 
  

Diskusia 
 Na základe našich výsledkov sme zistili, že aj v obuvníckom priemysle patria 
profesionálne ochorenia z DNJZ medzi najčastejšie choroby z povolania. Aj Leclerc (2), ktorý 
prezentoval výsledky svojej prierezovej štúdie zamestnancov pásovej výroby odevného, 
obuvníckeho a potravinárskeho priemyslu uvádza, že u zamestnancov týchto profesií sa často 
vyvíjal syndróm karpálneho tunela. Brhel vo svojich prácach zaoberajúcich sa 
profesionálnymi ochoreniami z DNJZ v Českej republike zdôrazňuje nárast profesií, 
v ktorých preťažovanie spočíva vo vykonávaní stereotypných opakovaných pohybov, ktoré sa 
robia s vynaložením malej svalovej sily, ale pričom sa dosahujú až státisícové počty za 
smenu. Okrem dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia je v praxi časté aj 
spolupôsobenie vibrácií prenášaných na ruky z pracovných nástrojov (3,4). Podobne aj 
u pracovníčok nášho závodu v prevádzke šička - strobel sa môže uplatňovať uvedený 
spolupôsobiaci rizikový faktor. Podrobný rozbor ochorení z DNJZ za posledných 8 rokov  
(v r. l996-2003) v SR uvádza Hubačová (5), ktorá potvrdzuje, že hoci celkový počet chorôb 
z povolania v SR preukazuje klesajúci trend, ochorenia z DNJZ majú vzostupný trend (napr. 
v r. 2003 predstavovali ochorenia z DNJZ v SR 27,9 % zo všetkých hlásených chorôb 
z povolania a v r. 2005 -30,l % (1).  
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Záver  
 Na základe našich výsledkov ako aj údajov z našej i zahraničnej literatúre je treba si 
uvedomiť nutnosť venovať pozornosť prevencii vzniku ochorení z DNJZ. Dôležité miesto pri 
tom zohráva dôkladne urobená vstupná prehliadka, cielené preventívne lekárske prehliadky, 
ale aj rôzne opatrenia zo strany zamestnávateľa napr. ergonomické uspôsobenie pracovného 
miesta, zníženie nadmernej fyzickej záťaže rôznymi technickými opatreniami 
(mechanizáciou, automatizáciou...) ako aj možnosť pravidelných rekondičných pobytov pre 
zamestnancov, či prerušenie smeny krátkymi cvičeniami priamo na pracovisku . 
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Ú vod
Mikrobiá lna kontaminá cia vnú torných priestorov je jedným z ukazovateľov čistoty

prostredia resp. jeho znečistenia. Vzduchotechnické zariadenia (ď alej len VZT zariadenia)
dopĺňajú  alebo ú plne nahrá dzajú  prirodzené vetranie a upravujú  privá dzaný čerstvý vzduch.
Kvalita upraveného vzduchu zá visí  od ich technickej ú rovne, ú držby a sanitá cie, vrá tane
kvality a ú činnosti filtrov, režimu ich výmeny a podobne. Týmto mô že byť v konečnom
dô sledku ovplyvnená  aj kvalita vnú torného prostredia.

Jednotlivé typy osobných železničných vozňov sú  vybavené VZT zariadeniami, ktoré
majú  obdobné technické riešenie a  používajú  rovnaké typy filtrov. V modernizovaných
typoch vozňov je sú časťou VZT zariadenia chladiaca jednotka, upravujú ca mikroklimatické
parametre v interiéri. V týchto typoch vozňov sa predpokladá  vetranie len nú teným
spô sobom.

Mikroskopické vlá knité huby (ď alej mikromycéty) sú  popri roztočoch a srsti domá cich
zvierat považované za najdominantnejšie kontaminanty vo vnú tornom prostredí  budov (3).
Existuje pravdepodobne 1,5 milióna druhov, z toho viac ako 1000 druhov sa vyskytuje vo
vnú tornom prostredí  budov (5).

Z tohto dô vodu boli mikromycéty vybrané ako ukazovateľ  mikrobiá lnej kontaminá cie
VZT filtrov v osobných železničných vozňoch, ako možného zdroja znečistenia vnú torného
prostredia.

Materiá l a metódy
Mikrobiá lna kontaminá cia (výskyt mikromycét) filtrov VZT zariadení  bola

sledovaná  v 2 hlavných ročných obdobiach: v období  neskorého leta a v zime. Napriek
obdobnému technickému riešeniu, boli  vzorky filtrov odobraté z VZT zariadení  rô znych
typov vozňov. Vzorky boli odobraté na mykologické vyšetrenie v čase ich výmeny, t.j. po
uplynutí  doby ú činnosti, ktorá  je deklarovaná  na dobu jedného mesiaca. V každom ročnom
období  bolo odobratých 15 vzoriek.

Všetky vzorky boli kultivované pri teplote 25 °C a 37 °C, na dichloranovo-
glycerolovom agare (18%).

Zastú penie jednotlivých rodov mikromycét bolo vyhodnotené z kvalitatívneho
hľadiska  a z hľadiska proporcioná lneho zastú penia jednotlivých rodov.

Výsledky
V letnom období  bolo mykologickým vyšetrením zistené:

- pri teplote 25 °C bolo celkove diagnostikovaných 11 rô znych rodov mikromycét, v rá mci
toho bolo 15 rô znych druhov. Najčastejšie zastú pené boli rody Cladosporium (C.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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cladosporoides, C. herbarum, C. macrocarpum, C. sphaerospermum), Penicillium,
Alternaria, Aspergillus (A. flavus, A. fumigatus, A. nidulans, A.sekcie niger, A.
versicolor) a Botrytys. Ďalej boli diagnostikované rody Eurotium, Fusarium, Nigrospora,
Phoma, Trichoderma a Ulocladium, avšak v minimá lnom počte.

- pri teplote 37 °C boli diagnostikované 3 rody – Aspergillus (A. clavatus, A. fumigaus, A.
sekcie niger), Penicillium a  Rhizopus.

V zimnom období  bolo mykologickým vyšetrením zistené:
- pri teplote 25 °C  bolo diagnostikovaných 11 rô znych rodov mikromycét, v rá mci toho 24

rô znych druhov, v  5 prípadoch bolo diagnostikované sterilné mycélium. Najčastejšie
zastú pené boli  rody Penicillium, Chaetomium a Cladosporium.

- pri teplote 37 °C  boli diagnostikované 2 rody – Penicillium a Aspergillus, avšak
v minimá lnom počte. V 8 prípadoch nebol zistený žiaden ná rast.

Zistené výsledky boli porovnané s výsledkami mykologického vyšetrenia vzoriek
vzduchu vo vonkajšom prostredí  a vnú tornom prostredí  železničných vozňov vykonaných
v predchá dzajú com období  (8, 14).

V letnom období  bol ná lez mikromycét z kvalitatívneho hľadiska rovnaký vo všetkých
prostrediach (vonkajšie prostredie, filtre, vnú torné prostredie) okrem ná lezu rodu Botrytys na
filtri. Ide o mikromycétu typickú  prá ve pre letné obdobie.

Z hľadiska proporcie bolo zastú penie vo vonkajšom prostredí  a na filtri obdobné, vo
vnú tornom prostredí  mala proporcia opačný charakter. V tomto období  bol na rozdiel od
vonkajšieho prostredia a filtrov, vo vnú tornom prostredí  dominantný rod Alternaria. Vo
vozňoch staršieho typu je možná  cesta vstupu priamo cez otvorené obloky. Vo vozňoch
s nú teným vetraním je pravdepodobný zdroj priamo vo vnú tornom prostredí , napr. prach.

V zimnom období  boli výsledky menej jednoznačné. Vo všetkých troch prostrediach –
boli zistené 2 rovnaké  rody (Cladosporium a Penicillium). Vo vnú tornom prostredí  boli
kvalitatívne diagnostikované aj ď alšie rody (Rhizopus, Fusarium, Stachybotrys) (14). Ich
zdrojom je pravdepodobne vlastné vnú torné prostredie. Z diagnostikovaných rodov možno za
najzá važnejšie považovať ná lez rodu Stachyborys. Toxíny sú  vysoko toxické- už pri dotyku
s kontaminovaným materiá lom sa objaví  loká lne začervenanie pokožky. Laboratórne
výsledky experimentov na potkanoch naznačujú  štatisticky významné zmeny zá palových
faktorov už po 3-dňovej akú tnej expozícii metabolitom druhu S. chartarum (5, 12, 13, 15).

Diskusia
Kvalitatívnym mykologickým vyšetrením vzoriek filtrov VZT zariadení  boli

diagnostikované jednotlivé rody a druhy mikroskopických vlá knitých hú b, ktoré patria
k ubikvitá rne rozší reným vo vonkajšom i vnú tornom prostredí  (11, 14).

Niektorí  autori nešpecifikukjú  ročné obdobie odberu vzoriek, avšak vo vonkajšom
prostredí  sú  najčastejšie diagnostikované rody Cladosporium, Botrytis, kvasinky, Penicillium,
Basidiomycety, Aspergillus, Alternaria. Tieto ú daje sa zhodujú  s ú dajmi z iných európskych
krajín. V individuá lnych prípadoch však mô že prísť k výrazným rozdielom medzi
jednotlivými krajinami (napr. výskyt Alterná rií ). Vo vnú tornom prostredí  boli
diagnostikované predovšetkým rô zne druhy rodov Aspergillus a Penicillium (4, 6, 7, 9).

Niektoré z diagnostikovaných druhov sú  však toxinogénne, napr. Aspergillus
fumigatus a za určitých podmienok patogénne pre človeka (5, 13). Ďalej možno spomenú ť
rod Alternaria, patriaci k najsilnejším hubovým alergénom. Všeobecne je hodnotený ako
jeden z hlavných producentov rô znych alergénov (Alt a I) a je producentom viac ako 70
rô znych mykotoxínov (2, 12, 15).

Výsledky štú dií  zo sledovania kontaminá cie vnú torných priestorov administratívnych
budov mikroorganizmami sa rô znia. Pozornosť sa zameriava aj na vzduchotechnické
zariadenia a ich pozitívny prípadne negatívny vplyv na ú roveň mikrobiá lnej kontaminá cie
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vnú torných priestorov. Väčšinou však neboli zistené žiadne indície svedčiace o kontaminá cii
systému vzduchotechnických zariadení  mikromycétami. Vo výsledkoch niekoľkoročného
sledovania tejto problematiky v rô znych typoch vnú torných priestorov sa uvá dzajú  najnižšie
koncentrá cie mikromycét vo vzduchu v kancelá riá ch s nú teným vetraním (9, 10).

Výskyt mikromycét v prostredí  javí  sezónne rozdiely. Z kvantitatívneho hľadiska je
najvyšší  výskyt v letnom a jesennom období . Vnú torné prostredie je ovplyvnené vonkajším
prostredím, avšak nie v každom prípade ide o jednoduchý odraz situá cie vo vonkajšom
prostredí  (1, 10).

Zá ver
Z výsledkov ná šho sledovania vyplýva, že rody mikromycét diagnostikované

z interiéru sú   v prevažnej miere rovnaké ako zo vzoriek filtrov. Je preto možné považovať za
ich zdroj vonkajšie prostredie. Vo vnú tornom prostredí  neboli v našom sledovaní  zistené rody
mikromycét, za ktorých zdroj by bolo možné považovať výlučne prostredie VZT filtrov.

VZT zariadenie, predovšetkým v modernizovaných vozňoch by sa malo podieľať na
 zabezpečení  kvality vnú torného prostredia. Jednou z rizikových skutočností  je umiestnenie
nasá vacích otvorov VZT v spodnej časti vozňovej skrine. Týmto mô že prísť ku kontaminá cii
rô znymi rodmi a druhmi mikromycet, nachá dzajú cich sa v rô znych prostrediach. Zistené
výsledky poukazujú  aj na nutnosť ď alšej podrobnejšej analýzy, zameranej na ú činnosť týchto
filtrov a dodržiavanie režimu sanitá cie VZT ako aj oddiferencovanie vonkajších a vnú torných
zdrojov kontaminá cie vnú torného prostredia.

Ako bolo uvedené, VZT zariadenia majú  mať pozitívne postavenie z hľadiska kvality
vnú torného prostredia. Pri nedodržaní  určitých kritérií  sa však mô že uplatniť prá ve opačný
ú činok.

Literatú ra:
1. Flannigan, B., Miller, J. D.: Health Implications of Fungi in Indoor Environments - an Overview. In: Health

Implications of Fungi in Indoor Environments. Air Quality Monographs, Vol. 2, Elsevier 1994, 602 s.
2. Hrubiško, M.: Alergológia. Martin : Osveta 2003, 518 s.
3. Hutter, H. P., Moshammer, H., Kundi, M., Wallner, P., Neuberger, M.: Moulds in Housing: Visual

Inspection and Spore Counts Comparison-Implications for Future Strategies in the Public Health Setting.
Centr Eur J Publ Health, 10, 2002, 3, s. 93-96.

4. Hyvärinen, A., Reponen, T., Husman, T. a kol.: Comparison of the Indoor Air Quality in Mould Damaged
and Reference Buildings in a Subarctic Climate. Centr Eur J Publ Health, 9, 2001, 3, s. 133-139.

5. Jaggit, S.: Toxic Moulds and Indoor Air Quality. Indoor and Built Environment 2005, Vol. 14, No. 3-4, s.
229-234.

6. Kauffman, H. F., Zuidema, S., De Mondy, J.G.R.: Clinical Significance of Fungi in Asthma: Aerobiology
and Clinical Studies. In: Samson, R.A., Flannigan, B.: Health Implications of Fungi in Indoor
Environments. Air Quality Monographs, Vol. 2, Elsevier 1994, 602 s.

7. Lugauskas, A.,Krikstaponis, A., Seskauskas, V.: Species of Conditionally Pathogenic Micromycetes in the
Air of Dwellings and Occupational Premises. Indoor and Built Environment 2003, Vol. 12, No. 3, s. 167-
177.

8. Marko, L., Dubrovová , I.: Indoor Microbiological Contamination Level in Passenger Carriages of Slovak
Railways.Proccedings of an International Conference Indoor  Climate of Buildings 9́8. Bratislava, SSTP
1998, s. 529-536.

9. Maroni, M., Seifert, B., Lindvall, T.: Indoor Air Quality. A Comprehensive Reference Book, Elsevier, 1995,
1049 s.

10. Mouilleseaux, A., Squinazi, F.: Airborne Fungi in Severe Indoor Environments. In: Samson, R.A.,
Flannigan, B.: Health Implications of Fungi in Indoor Environments. Air Quality Monographs, Vol. 2,
Elsevier  1994, 602 s.

11. Nevalainen, A., Hyvärinen, A., Pasanen, A., Reponen, T.: Fungi and Bacteria in  Normal and Mouldy
Dwellings. In: Samson, R.A., Flannigan, B.: Health Implications of Fungi in Indoor Environments. Air
Quality Monographs, Vol. 2, Elsevier 1994, 602 s.

12. Piecková , E., Jesenská , Z.: Mikromycety v prostredí  bytov a ich vplyv na zdravie obyvateľov. Hygiena, 43,
1998, 3, s. 168-174.



342

13. Piecková , E., Hurbá nková , M., Černá , S. a kol.: Indoor Stachybotrys Chartarum and its  Respiratory
Inflammatory Potential. Abstracts for the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate.
In: Indoor Air, Vol. 15, Suppl. 11, 2005, s. 132-133.

14. Pivovarová , Z., Piecková , E., Dubrovová , I.: Fungi in Slovak Trains and TheirToxicity in Vitro. Proccedings
of 5th International Conference Indoor Climate of Buildings 0́4. Bratislava, SSTP 2004, s. 143-146.

15. Samson, R.A., Flannigan, B.: Health Implications of Fungi in Indoor Environments. Air Quality
Monographs, Vol. 2, Elsevier 1994, 602 s.



343

VÝ UKA VEŘ EJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ  NA 2. LÉKAŘ SKÉ FAKULTĚ
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE1

K. Dohnal, E. Pý chová
Ústav veř ejného zdravotnictví a preventivního lékař ství, 2 lékař ská fakulta UK,

Praha, Č eská republika
př ednosta: doc. MUDr. K. Dohnal, CSc.

Současný  stav
Vý uka veř ejného zdravotnictví probíhá v šestém ročníku magisterského studia

lékař ství a je zakončena státní rigorózní zkouškou. Osm vý ukový ch dnů je věnováno
preventivnímu lékař ství, osm veř ejnému zdravotnictví a po dvou dnech patř í vý uka
aplikované informatice a základům medicínského práva. Vý uka je koncipována
interdisciplinárně s participací pracovníků fakulty a odborníků z praxe. Takové pojetí vý uky
umož ňuje seznámit studenty se základními aspekty zdravotní politiky, systémy zdravotní péče
a sociálního zabezpečení novou zdravotnickou legislativou, zdravotním stavem populace, se
základy a systémy zdravotního a sociálního pojištění, péčí o rizikové skupiny, ekonomický mi
aspekty aj. V rámci preventivního lékař ství se zaměřujeme př edevším na prevenci chorob
neinfekční povahy a na problematiku úrazů a otrav. Důlež itou součástí jsou rovněž  témata
věnovaná ž ivotnímu a pracovnímu prostř edí. Program vý uky je koncipován tak, aby byl
vhodný m a dostatečně rozsáhlý m základem jak pro praxi, tak i pro postgraduální vzdělávání.
Tato koncepce vycházela z dostatečný ch zkušeností a vědomostí získaný ch studiem
klinický ch oborů, které student získává až  na závěr studia po jejich absolvování.

I když  v současné době schéma vý uky zahrnující veř ejného zdravotnictví a preventivní
lékař ství nemá ž ádná jiná lékař ská fakulta v Č eské republice, můž eme se opírat o zkušenosti
ř ady zahraničních vzdělávacích institucí, kde má vý uka tohoto př edmětu dlouhou tradici. Je
škoda, ž e jsme nenavázali na myšlenky našich př edchůdců, kteř í již  v období př ed druhou
světovou válkou polož ili moderní základy př edmětu. Hynek Pelc ve své učebnici Sociálního
lékař ství z roku 1937 uvádí následující: „ Je dobř e mož no si př edstaviti, ž e sociální orientace
pronikne veškeré obory lékař ství a ž e tedy nebude zapotř ebí zvláštní discipliny, která by se
zvláště zaměstnávala touto orientací. Totéž  ostatně platí i o hygieně. Kdyby její preventivní
hledisko bylo důsledně podáváno všemi učiteli lékař ský ch oborů klinický ch, bylo by sotva
zapotř ebí zvláštního hygienika mezi fakultními učiteli. Avšak právě tak, jako u hygieny, se
osvědčuje, aby sice hledisko zábrany nemoci si osvojovali co nejvíce všichni kliničtí učitelé,
př es to však zůstává účelný m, aby zvláštní odborník př edstavoval tento obor ve sboru učitelů
lékař ské fakulty, platí to stejně o lékař ství sociálním“ (1).“Sociální lékař ství je již  dnes
rozsáhlý m oborem a má velikou budoucnost. Č ím budou sociální poměry klidnější a
hospodář ské poměry lepší, tím větší bude rozvoj sociální medicíny. A tu se vtírá otázka, zda
jsou lékař i na tyto nové úkoly, lépe ř ečeno, směry lékař ství, nálež itě př ipraveni? Sociální
lékař ství ž ádá dobrého vzdělání v praktický ch oborech lékař ství, doplněné nálež itý m
vzděláním hygienický m a sociálně lékař ský m“(2). Zde se jasně poukazuje na nutnost, aby
klinická praxe př edcházela  vý uce veř ejného zdravotnictví. Na druhé straně jsme dále v tom,
ž e máme př edmět zař azen mezi př edměty povinné, neboť profesor Procházka v roce 1925 ve
své učebnici Sociálního lékař ství dále píše: „Bylo by si př áti, aby sociálně hygienické
                                                          
1 Podpořeno projektem 2267/2006 FRVŠ
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vzdělávání mediků bylo prohloubeno a aby se sociální lékař ství stalo př edmětem obligátním“
(2). Další vý znamný  př edstavitel naší vědy, Jan Evangelista Purkyně ještě daleko dř íve viděl
úkol lékař ství nejen v terapii, ale rovněž  v př edcházení chorob, v prevenci: „Lékař ství tehdy
teprve bude ve všech svý ch částech dokonalé, až  bude kř ehkost organismu upevňovati,
nákazy př edcházeti, nemocem brániti a tyto úkony tak bude vykonávati, aby lidský  ž ivot,
dobř e byv počat, všemi svý mi fázemi u kaž dého jednotlivce v ř ádný ch, společnosti a sobě
př izpůsobený ch hranicích, blaž eně a skvěle byl prodlouž en až  k př irozenému konci.“

Důvody změny
V rámci dlouhodobého záměru 2. LF Univerzity Karlovy byla striktně oddělena vý uka

teoretický ch a preklinický ch př edmětů od vý uky klinické. Následkem takového dělení bylo
př eř azení vý uky veř ejného zdravotnictví do ročníku čtvrtého. Př esto, ž e se rozsah vý uky i
zakončení př edmětu státní rigorózní zkouškou nemění , mění se vý znamný m způsobem
schopnost studentů porozumět celému spektru problematiky veř ejného zdravotnictví ve všech
souvislostech, neboť dosavadní koncepce př edpokládala zkušenosti a znalosti z klinický ch
oborů. Podle našeho názoru a na základě zkušeností našich i některý ch dalších pracovišť patř í
vý uka veř ejného zdravotnictví mezi takzvané př edměty paraklinické, což  znamená, ž e mají
navazovat, nebo alespoň probíhat paralelně s obory klinický mi. Obdobné závěry př inesly i
některé studie, které se touto konkrétní problematikou zabý valy. Př íkladem můž e bý t projekt
FRVŠ z roku 2000 „ Optimalizace vý uky sociálního lékař ství a veř ejného zdravotnictví na 1.
a 2.lékař ské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.“ Během ř ešení projektu se získávaly
informace od studentů, absolventů a lékař ů z praxe a pedagogů. Ačkoli závěry studie jasně
hovoř ily o vý hodách zař azení př edmětu do vyšších ročníků, nebyly př i tvorbě nové koncepce
vý uky brány v potaz (3).

Inovace
Změny vý uky probíhaly na základě zkušeností vyučujících i samotný ch studentů. Po

kaž dém vý ukovém bloku se vyučující sešli se studenty a diskutovali nad náplní vý uky. Cenné
informace nám př edávali i externí učitelé, zejména ti, kteř í u nás vyučují již  dlouhou dobu a
kteř í mají zkušenosti s vý ukou i na jiný ch fakultách. Zejména z pohledu vyučujících je situace
vnímána negativně, často naráž í na základní neznalosti klinické problematiky. Bylo tedy
nutné pozměnit systém i náplň vý uky veř ejného zdravotnictví pro potř eby čtvrtého ročníku.
Př edmět veř ejné zdravotnictví se nyní skládá z části preventivní lékař ství a veř ejné
zdravotnictví. Součástí př edmětu př estala bý t aplikovaná informatika a problematika
legislativní se stala součástí veř ejného zdravotnictví. Došlo tedy ke změně sylabů, pozměněny
byly i otázky pro státní rigorózní zkoušku. Vyučující museli pozměnit některé vlastní
prezentace a vý ukové materiály, které studentům poskytujeme.

Vý uka byla posílena zejména v oblasti sociálního lékař ství. Tý ká se to otázek systémů
zdravotní péče, sociálního zabezpečení, vzdělávání a vý chovy, důlež itá je i role lékař e
v ovlivňování sociálních patologií. Chceme více zař azovat návštěvy školský ch a
zdravotnický ch zař ízení a zař ízení sociální péče a zvý šit podíl odborný ch terénních
pracovníků na vý uce. Naše snahy o vyšší podíl terénní praxe jsou př i velký ch počtech
studentů limitovány, př i vý uce dvou studijních skupin se sejde i více jak čtyř icet studentů a za
těchto podmínek jsou návštěvy některý ch zař ízení nemož né. Pokoušíme se ř ešit tento problém
vypisováním povinně volitelný ch př edmětů, kde je počet studentů  menší. Na stejné problémy
naráž íme i v části preventivní lékař ství. Rádi bychom zapojili do vý uky terénní slož ku,
odborníky ze Státního zdravotního ústavu, zdravotních ústavů a hygienický ch stanic a dalších.
Problémem jsou ale vysoké počty studentů. Č ástečný m ř ešením je opět povinně volitelný
př edmět. V př íštích letech př i očekávaném sníž ení počtu studentů by se měla terénní praxe
stát součástí povinné vý uky v rámci veř ejného zdravotnictví.
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Závěr
Nově př ijatý  dlouhodobý  záměr fakulty oddělil vý uku teoretický ch a predklinický ch

př edmětů od vý uky klinické. Tím se mění i schopnost studentů porozumět celému spektru
problematiky veř ejného zdravotnictví, což  u studentů po absolvování tř etího ročníku
nemůž eme př edpokládat. Změněná situace vyž aduje upravit systém i náplň vý uky, včetně
studijních materiálů.

Závěrem lze konstatovat, ž e dochází ke shodě mezi vyučujícími, studenty i dalšími
odborníky na nevhodnost zař azení, z našeho pohledu paraklinického př edmětu veř ejného
zdravotnictví, do 4. ročníku studia. Obáváme se, ž e jsme tímto krokem našim původním
př edstavám  o místě a úkolech veř ejného zdravotnictví v rámci studia všeobecného lékař ství
poněkud vzdálili (4).
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Ú RAZOVÁ  PROBLEMATIKA VE VÝUCE NA 2. LÉ KAŘ SKÉ  FAKULTĚ  UK
V PRAZE

V. Benešová1, J. Heinrichová2

1Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, 2 lékařská fakulta UK,
Praha, Č eská republika

přednosta: doc. MUDr. K. Dohnal, CSc.
2Centrum dopravního výzkumu, Brno, Č eská republika

ředitel: ing. J. Mikulík, CSc.

Problematika úrazové prevence byla zařazena do pregraduální výuky z podnětu WP-
AI pracovní skupiny pro nehody a úrazy Evropské komise. Doporučení, aby se zdravotnický
personál na vš ech stupních vzdělal v prevenci závažných poškození zdraví a mohl pak ve své
práci ovlivnit úrazovost a úrazovou mortalitu vychází z analýzy statistik, kde mezi hlavními
příčinami úmrtí jsou v celé populaci úrazy na třetím místě a u dětí a mladých dospělých
zaujímají dokonce místo první. Představují závažný veřejně zdravotnický problém, který je
možno řeš it pouze ve spolupráci vš ech oborů, které úrazovost mohou ovlivnit, tedy nejen
zdravotnictví, ale také dopravy, školství, vnitra, práce a sociálních věcí, životního prostředí,
spravedlnosti. Úkolem zdravotníků je nejen výchova k ochraně vlastního zdraví a zdraví
ostatních lidí, ale také dodání argumentů pro preventivní činnost a informací o oš etřených
úrazech, které pro zaměření prevence poslouží. Proto je třeba, aby zdravotníci porozuměli
epidemiologii úrazů, jejich ekonomické náročnosti a seznámili se s prostředky prevence,
jejichž efektivita je ověřená praxí.

Do výuky magisterského a bakalářského studia byl zařazen čtyřhodinový seminář,
který seznamuje studenty s epidemiologií úrazů, úrazovou statistikou s důrazem na potřebu
sběru dat o příčinách, mechanismech, závažnosti a následcích úrazů a proč evropské země
vytvářejí evropskou databázi úrazů. Je zdůrazněna potřeba úrazového registru jako
centrálního zdroje validních dat pro prevenci. Zásady prevence jsou postaveny na Haddonově
modelu strategie prevence úrazů, založené na snížení expozice riziku, přeruš ení úrazového
děje, ovlivnění závažnosti úrazu v průběhu úrazového děje a snížení nákladů na řeš ení
následků zkvalitněním péče. Pro rodinného lékaře a pediatry je navržen program poradenství
v ordinaci, pro klinické pracovníky předevš ím systém sběru dat pro budoucí registr. Studenti
se seznámí s hlavními stupni strategie, zdravotně výchovnou složkou, legislativním pozadím a
možnostmi změn prostředí a výrobků.

V bloku Bezpečný domov pro děti a seniory se prezentují zásady prevence úrazů u
rizikových věkových skupin obyvatelstva a nejpočetnějš í skupiny úrazů-domácích a ve
volném čase. Studenti obdrží brožury vydané Centrem úrazové prevence. Dalš í materiály
k prevenci určené pro veřejnost se týkají různých typů úrazů u dětí, tonutí, termických úrazů,
dopravních úrazů a otrav. Prostřednictvím obrazové dokumentace i reálných bezpečnostních
prvků se seznámí s možnostmi jak zvýš it bezpečnost domácího prostředí.

Seminář je zakončen informací o komunitních preventivních programech, programu
Světové zdravotnické organizace WHO Safe Community, který pod názvem Bezpečná
komunita se v Č R úspěšně rozvíjí a programu WHO International Safe School (Mezinárodní
bezpečná škola).

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Projekt ALARM
Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování

nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích je řeš en Centrem dopravního výzkumu
v Brně ve spolupráci s Centrem úrazové prevence v Praze, Pedagogickou fakultou
Masarykovy univerzity  v Brně a Centrem AMAVET-Junior v Brně za podpory Programu
výzkumu a vývoje Ministerstva dopravy Č R 1F44L/058/050.

Ke spolupráci se seš li odborníci na dopravu, prevenci úrazů, výuku a výchovu dětí i
dospělých a pracovníci centra volného času. Cílem projektu je výzkum a vývoj prvků
preventivní činnosti v dopravě.

Projekt je rozdělen do dvou etap. První etapa, která proběhla na počátku projektu
získala podrobné informace o formách a způsobu dopravní výchovy v Č eské republice a
v zahraničí. Byla vytvořena rozsáhlá databáze materiálů, metodických a didaktických
pomůcek včetně zhodnocení jejich efektivity. Přehled dopravní úrazovosti dětí a mládeže a
zvláš tnosti dětské fyziologie, které mohou ovlivnit preventivní přístupy, byly zhodnoceny pro
dalš í zaměření dopravní výchovy. Analýza dopravního chování dětí byla doplněna studií
dopravního prostředí v okolí škol. Ve druhé etapě byly distribuovány informační materiály
pro děti a rodiče dětí předškolního věku, vytvořeno curriculum školní dopravní výchovy pro
mateřské a základní školy a vznikla databáze dopravních úrazů a nehod ve vybraném regionu
Brno město, Brno venkov a Hodonín.

Nejzávažnějš í dopravní nehody dětí chodců v roce 2005
- Celkem usmrceno 11 dětí do 15 let věku
- 82 % nehod se stalo v obci
- 73 % na dvoupruhové komunikaci
- 36 % v blízkosti přechodu.

Zavinění nehod
- 36 % zaviněno nepozorností
- 36 % důsledek náhlého vstoupení do vozovky.

Cílem projektu ALARM je zvýš ení gramotnosti dětí a mládeže v dopravě a
zodpovědné chování na komunikacích. Projekt je zaměřen na vš echny dětské věkové a cílové
skupiny, na chodce, cyklisty a řidiče. Důraz je kladen na předškolní a mladš í školní věk, ale
zasáhne i středoškoláky a ne jen školu, ale i mimoškolní aktivity. Výsledkem má být ucelené
curriculum dopravní výchovy.

Dílčí cíl, který již byl splněn, je získání přehledu o stavu dopravní výchovy,
metodických materiálech a didaktických pomůckách. Dalš ími jsou zvýš ení kvalifikace
pedagogů a dalš ích osob provádějících dopravní výchovu a zpracování kompletního
vzdělávacího systému dopravní výchovy s výstupy pro cílovou skupinu 0-18 let a následná
soustředěná aplikace ve vybraném regionu včetně analýzy účinnosti.

Vývoj metodických materiálů pro děti předškolního věku obsahuje vytvoření letáků do
čekáren praktických lékařů pro děti a dorost a těhotenských poraden “ Bezpečná doprava
naš ich nejmenš ích 1 a 2“ . Zpracována je metodika pro zařazení prvků dopravní výchovy do
rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk a návrh a ověřování tématicky
zaměřené výuky v mateřské škole.

Pro děti do 10 a do 15 let je zpracováván návrh metodiky zařazení prvků dopravní
výchovy do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a začlenění do vš ech
vzdělávacích okruhů. Jako vhodné jsou doporučeny:
- jazyk a jazyková komunikace,
- informační a komunikační technologie,
- člověk a jeho svět,
- člověk a společnost,
- výchova k občanství,
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- matematika a její aplikace,
- člověk a svět práce,
- člověk a příroda,
- člověk a zdraví,
- umění a kultura.

Pro mládež nad 15 let se zpracovává návrh vzdělávacích okruhů pro zařazení prvků
dopravní výchovy v rámci studia na středních školách. I zde jsou možnosti využití prostoru ve
větš ině okruhů. Probíhá i průzkum stávajících podmínek výuky dopravní výchovy na
středních školách, učiliš tích a autoškolách.

Pro pedagogické pracovníky je připravován CD “ Vademecum“ : Průvodce učivem
dopravní výchovy na 1.stupni ZŠ a studijní texty pro učitele: Dopravní výchova pro učitele
1.stupně ZŠ.

Provedena byla i analýza slabých a silných stránek projektu. Dosud se setkáváme
s neochotou ke spolupráci a změnám zaběhnutých  forem výuky u pedagogů, zdravotníků i
vychovatelů. V prosazování změn v dopravním prostředí, zvláš tě v okolí škol je postup velmi
zdlouhavý. Přejímání zahraničních zkuš eností a předevš ím materiálů pro dopravní výchovu,
které byly v zemi původu úspěšné, nedávají jistotu úspěšnosti v Č R, je nutné je přepracovat a
přizpůsobit společnosti u nás. Silnou stránkou je velký zájem o proškolení, přijetí prevence
dopravních úrazů mezi hlavní cíle Světové zdravotnické organizace, Evropské komise i vlády
Č R. Národní strategie zvýš ení bezpečnosti silničního provozu je solidní baze pro tvorbu
podobných projektů. Dopravní úrazy jsou nyní obecně chápány jako problém, který je možné
a nutné řeš it. Cíle naš eho projektu odpovídají evropským trendům.
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EFEKTIVITA VÝ KONU PODPORY ZDRAVIA V KONTEXTE
S ODPORÚČANIAMI WHO A Š TÁ TNOU POLITIKOU ZDRAVIA SR

A. Bencová
Regioná lny úrad verejného zdravotníctva, Stará  Ľ ubovňa

riaditeľka: MUDr. A. Bencová , MPH

Verejné zdravotníctvo má  na Slovensku, resp. v bý valom Č eskoslovensku, veľmi
peknú tradíciu a pozoruhodné vý sledky. Odborníci verejného zdravotníctva u ná s doká zali
vždy adekvá tne reagovať na hrozby, ale aj na nové vý zvy v oblasti zdravia verejnosti.

Ochrana a podpora zdravia boli vždy u ná s späté s inštitúciami verejného
zdravotníctva (dnešné RÚ VZ), ktoré prešli historicky odborný mi aj organizač ný mi zmenami.
Boli to však vždy štá tne organizá cie na realizá ciu štá tnej zdravotnej politiky, ktorý ch
bezprostrednou ná plňou č innosti bola starostlivosť o zdravie  populá cie.

V sedemdesiatych rokoch minulého storoč ia novou vý zvou bolo nové verejné
zdravotníctvo  –  New Public Health (1).

Definuje zdravie ako investič ný  faktor pre kvalitný  život spoloč nosti. Zdôrazňuje
vlá dnu zdravotnú politiku, sociá lno-ekonomické determinanty zdravia a nielen zdravotnícke,
ale aj spoloč enské prostriedky pri ovplyvňovaní  zdravia verejnosti. Okrem klasickej
prevencie chorôb je prá ca verejného zdravotníctva o podpore zdravia jednotlivcov. Zdravie sa
tvorí  tý m, že č lovek sa sá m stará  o seba, ale aj o iný ch a to tý m, že ovplyvňuje okolnosti
v ktorý ch sá m žije a tý m, že spoloč nosť vytvá ra podmienky umožňujúce dosiahnutie zdravia
pre všetký ch jej č lenov. Podpora zdravia je zá kladnou a neoddeliteľnou súč asťou verejného
zdravotníctva.

Systém, odbornosť, prístup spoloč nosti pomohli v minulosti potlač iť problém
infekč ný ch ochorení . Vďaka skutoč nosti, že s medicínskou intervenciou fungovala súč asne aj
intervencia spoloč enská . Zá kladom boli systém epidemiologickej prá ce, legislatíva,
odbornosť a politicko-hospodá rska klíma.

Po roku 1989 sme aj my hľadali podobu nového verejného zdravotníctva, hlavne ako
vyplniť medzeru v prevencii neinfekč ný ch chorôb a najč astejších prí č in predč asný ch úmrtí .
Vedomí  si toho, že ako orgá ny verejného zdravotníctva musíme slúžiť všetký m skupiná m
populá cie a zaoberať sa všetký mi aspektmi tý kajúcimi sa zdravia.

Neinfekč né choroby majú svoje korene hlavne v nezdravom životnom štý le, alebo
v nepriaznivom životnom a sociá lnom prostredí . A riešiť tento problém resp. liekom naň je
primá rna prevencia prič om, systém verejného zdravotníctva musí  mať integrujúcu funkciu
a prispievať k sprá vnej orientá cii a konkretizá cii zdravotnej politiky. Verejné zdravotníctvo
musí  byť zá kladom zdravotníckeho systému, mať sociá lny  charakter, odbornú medicínsku
bá zu a charakter  štá tny, pretože zdravie populá cie je vecou  štá tu, je ná strojom odborného
dosahu na determinanty zdravia.

Z pohľadu  celospoloč enský ch stratégií  môžeme hovoriť o dvoch zá kladný ch cestá ch
vedúcich k zdraviu:

1. Vý chova ku zdraviu.
2. Podpora zdravia v poňatí  Otawskej charty.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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V rá mci transformá cie NsP boli zrušené koncom minulého storoč ia oddelenia
zdravotnej vý chovy. V inštitúciá ch verejného zdravotníctva boli budované oddelenia vý chovy
ku zdraviu. Revitalizovali sme zdravotnú vý chovu – nie iba ako prenos informá cií  a vý chovu,
ale podporu na bá ze rovnocenného partnerstva. Musela sa zmeniť aj koncepcia zdravia,
pretože tradič ná  koncepcia paternalistická  bola neefektívna. Podpora si vyžadovala novú
koncepciu zdravia, model partnerský  (2).

Transformá cia inštitúcií  verejného zdravotníctva sa zrealizovala tak, že umožňuje
plniť nielen úlohy štá tneho zdravotného a potravinového dozoru, ale aj úlohy podpory
zdravia. Obsahová  ná plň bola rozší rená  o sledovanie zdravotného stavu vo vzťahu k faktorom
prostredia, vý chovu obyvateľstva ku zdraviu a realizá ciu projektov NPPZ a programu CINDI
(3). Problémom však bola a ostá va skutoč nosť, že rozší rená  ná plň č innosti, resp. organizač né
útvary boli budované na zelenej lúke, bez personá lneho, materiá lno-technického a hlavne
ekonomického zabezpeč enia!

Museli sme vytvoriť podmienky na to, aby obyvatelia mali možnosť sa dozvedieť, ako
a č ím si poškodzujú zdravie a mali možnosť chrá niť si ho a posiľňovať, teda vytvoriť
podmienky na ovplyvnenie ovplyvniteľný ch rizikový ch faktorov. Umožniť obyvateľom vý ber
spôsobu života na zá klade objektívnych informá cií .

Mali sme dostatok vedomostí  o tom, „č o by sa malo robiť“, kľúč ovou otá zkou bolo a
aj ostá va, ako by sa to malo robiť.

Prvý m krokom bola analý za všetký ch dostupný ch údajov a informá cií  o zdraví .
Spracovali sme zdravotno-hygienickú charakteristiku regiónu. Tá to analý za pouká zala na
skutoč nosť, že má me deficit údajov o individuá lnych rizikový ch faktoroch sprá vania sa
a biologický ch rizikový ch faktoroch.

V tom období  prebiehala na Slovensku intenzívna transformá cia politického
a ekonomického života spoloč nosti a proces individualizá cie nedá val perspektívu populač ný m
primá rne preventívnym aktivitá m, preto sa č innosť zamerala na individuá lne poradenstvo.
Poradne zdravia sa stali centrami mobilizá cie a intervencie do životného štý lu a apliká cie
primá rnej prevencie. Akceptovanie prá ce a vý sledkov si však vyžadovalo dlhší  č as. Projekty a
štúdie sa realizovali a realizujú na celoslovenskej bá ze, alebo ako loká lne, regioná lne aktivity.
Ako problém sa uká zala vzá jomná  koordiná cia, resp. absencia celoná rodný ch koordiná torov
a spätná  väzba, ktorá  by umožňovala porovnanie a odpoveď na otá zku: „Robíme to dobre?“

Podpora zdravia a primá rna prevencia sú založené na 3 princípoch:
1. personá lna zodpovednosť v starostlivosti o zdravie
2. vzá jomná  pomoc ľudí
3. zdravé prostredie – vrá tane sociá lneho a politického (4).
Každý  zodpovedný  pracovník v tejto oblasti môže ovplyvňovať, každý  z nich v rôznej

miere, ale vždy iba po urč itú rozhodovaciu úroveň.
Primá rne preventívne aktivity v poradenský ch centrá ch založené na bezprostrednej

komuniká cií  sú zá rukou pozitívnych zmien. Má me skúsenosti, že tí , ktorí  ako klienti
navštívili poradňu opakovane – dozreli jednak sami k sebe, jednak pre svoje okolie.
Vychová vali, pomá hali, aj radili. Podarilo sa u nich prekonať rezistenciu, averziu k zmená m.
Na regioná lnej úrovni nebol a nie je problém v spoluprá ci, partnerstvá ch. Vytvá ranie databá z
údajov slúži ako indiká tor zdravotného stavu a uvedomenia.

Ale vnímanie hrozby chorôb bolo a je nedostatoč né v celej spoloč nosti.
Pretrvá vajúcou bariérou efektívnej podpory zdravia sú konflikty medzi komerč ný mi
zá ujmami a zdravím. Naša transformujúca spoloč nosť si nedostatoč ne uvedomuje, že má lo
finanč ný ch prostriedkov na podporu zdravia má  za ná sledok zvý šený  poč et rizikový ch  a 
chorý ch, č o vedie k zvý šeniu ná kladov na repará ciu poškodeného zdravia.
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Prínosy intervencií  nemôžu byť merané v blízkej budúcnosti a tvorcovia politík neberú
do úvahy dlhodobé prínosy. Samotné intervencie nie sú uzná vané ako prí č iny zlepšenia
indiká torov zdravia populá cie. Celospoloč enský  nezá ujem nevytvá ra zdravé prostredie (5).

Najväč šie problémy so zmenou svojho štý lu života v zmysle eliminá cie rizika majú
jedinci:
- sociá lne a ekonomicky znevý hodnení , nezamestnaní
- vykoná vajúci monotónnu, nízko ohodnotenú prá cu
- osamelo žijúci, resp. sociá lne vylúč ení ,
ktorí   navyše vytvá rajú preká žky a negatívne emócie všetký m preventívnym snahá m (6).

Psychosociá lne faktory podstatnou mierou prispievajú k riziku telesného ochorenia.
Negatívne pocity, sociá lna izolá cia, sociá lno-ekonomické faktory, iné psychologické,
behaviorá lne a sociá lne faktory hrajú vý znamnú úlohu v duševnom aj telesnom zdraví  a pri
progresii širokého spektra chorôb. Je tu dvojná sobné riziko vzniku vá žnych ochorení
a predč asného úmrtia. Zdravie populá cie je vý sledkom komplexného diania v štá te
a spoloč nosti.

Môžeme byť spokojní? Prvou vý zvou je pokrač ovať:
- obč ania ná s vnímajú ako odborníkov, ktorí  majú o nich zá ujem, chcú im pomôcť;
- pri opakovaní  prieskumov vedomostnej úrovne konštatujeme zvý šenie zdravotného

uvedomenia;
- stúpa zá ujem (dopyt) po zdravotno-vý chovný ch aktivitá ch;
- 70 % č innosti je sústredený ch na deti a mlá dež;
- intervencie sú doká zateľne úspešné, stúpa poč et klientov v poradni zdravia aj opakovane

vyšetrovaný ch;
- prevalencia vybraný ch biologický ch rizikový ch faktorov je  vysoká , ale dynamika

u opakovane vyšetrený ch klientov svedč í  o efektivite.

Ako ďalej? Pouč iť sa z chý b aj úspechov:
- vyhľadá vať rizikový ch jedincov v rodiná ch, pretože je to efektívnejšie ako celoplošný

skríning;
- monitorovať znevý hodnené skupiny populá cie (zvlá šť rómske etnikum);
- koordinovať č innosť, kvalitné projekty realizovať celoslovensky;
- uviesť do praxe surveillance neprenosný ch chorôb;
- dôsledne dbať na uplatňovanie epidemiologickej metódy prá ce;
- nevyč erpá vať sa už na zná mych faktoch – intervenovať. Prieskumy vykoná vať iba na

zhodnotenie efektivity;
- uplatňovať v praxi populač nú stratégiu zníženia vý skytu rizikový ch faktorov;
- vykoná vať epidemiologický  vý skum založený  na dôkazoch (dlhodobé prínosy intervencií ,

štúdie morbidity a mortality);
- zahá jiť hodnotenie vplyvov politík na zdravie (HIA);
- verejné zdravotníctvo ako zá klad zdravotného systému zač leniť do zdravotníckeho

systému;
- stabilizovať inštitúcie verejného zdravotníctva, stabilizovať odborníkov, zabezpeč iť

dostatok finanč ný ch prostriedkov, pracovať perspektívnejšie.
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ZLEPŠ ENIE KVALITY Ž IVOTA PACIENTOV S DEGENERATÍVNYM
OCHORENÍM  BEDROVÉ HO  KĹBU
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Úvod
Na získanie obrazu o zdravotnom stave pacienta sa okrem lekárskych parametrov

využíva aj subjektívny prvok, sledovanie kvality života, ktorý poskytuje pacientovo skúmanie
vlastného pocitu zdravia (1).

Pred pacientmi, ktorí sú postihnutí degeneratívnym ochorením bedrového kĺbu, stojí aj
rozhodnutie pre konzervatívnu alebo operatívnu lieč bu. Pomocou štyroch rozmerov kvality
života: fyzický stav, funkč né schopnosti, duševný stav a spoloč enské vzť ahy a ich meraním,
možno získať  informáciu o ich kvalite života (2) pri konzervatívnej lieč be a po implantácii
umelého bedrového kĺbu. Ukazuje sa, že pacientom po vložení totálnej endoprotézy
bedrového kĺbu sa zlepšuje kvalita života (3, 4, 5).

Materiál a metó dy
Použili sme dotazníkovú metó du pomocou EURO QUOL vo verzii EO-5D, kde bolo

zahrnutých 5 skupín otázok: o pohyblivosti pacienta, sebaobsluhe, obvyklej č innosti,
vnímanie bolesti, vnímanie úzkosti a depresií (2). Dotazník bol doplnený škálou
subjektívneho hodnotenia zdravotného stavu stupnicou od 0 po 100.

Odoslali sme 220 dotazníkov pacientom trpiacim na degeneratívne ochorenie
bedrového kĺbu. Vrátilo sa 177 dotazníkov, z toho od 86 pacientov lieč ených konzervatívne a
od 91 pacientov po implantácii totálnej endoprotézy bedrového kĺbu, do 14 dní po operácii.
Percentuálne bolo v súbore 32% mužov a 68% žien s degeneratívnym ochorením bedrového
kĺbu.

Výsledky a diskusia
Charakteristika súboru
Podstatnú č asť  súboru 177 pacientov s degeneratívnym ochorením bedrového kĺbu

tvorili ženy (68%). Konzervatívne bolo lieč ených 86 pacientov a operatívne 91 pacientov.
Implantácia totálnej endoprotézy sa robila najč astejšie 40- až 60-roč ným pacientom (37%)
s postihnutím bedrového kĺbu III. stupňa koxartró zy.

Pohyblivosť
V rámci celkovej pohyblivosti pacientov s degeneratívnym ochorením bedrového kĺbu

sa hodnotila chôdza a pohyblivosť  v rozmedzí  troch stupňov: chôdza nerobí žiadne ť ažkosti,
má pri chôdzi urč ité ť ažkosti a je upútaný na lôžko. V tab. 1 sú uvedené výsledky
sledovaného súboru o pohyblivosti pacientov lieč ených konzervatívne a operatívne.

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Tab. 1. Pohyblivosť  pacientov sledovaného súboru lieč ených konzervatívne a operatívne
Lieč ení konzervatívne Lieč ení operatívne SpoluPohyblivosť  (n) (%) (n) (%)  (n) (%)

Chôdza mi nerobí žiadne ť ažkosti 7 4 48 27 55 31
Mám pri chôdzi urč ité ť ažkosti 74 42 41 23 115 65
Som upútaný na lôžko 5 3 2 1 7 4
Spolu 86 49 91 51 177 100

Poč et pacientov lieč ených operatívne, ktorým chôdza nerobí ť ažkosti bolo 7-krát viac
ako pacientov lieč ených konzervatívne.

Sebaobsluha
Sebaobsluhu pacientov sme hodnotili v rámci denných aktivít, ako je samostatné

umývanie a obliekanie sa (tab. 2).

Tab. 2. Sebaobsluha pacientov sledovaného súboru lieč ených konzervatívne a operatívne
Lieč ení konzervatívne Lieč ení operatívne SpoluSebaobsluha (n) (%) (n) (%) (n) (%)

V starostlivosti o seba nemám
žiadne ť ažkosti 37 21 51 29 88 50

Umývanie a obliekanie mi robí
urč ité ť ažkosti 34 19 28 16 62 35

Nie som schopný(á) sa sám (a)
umyť  a obliecť 15 9 12 6 27 15

Spolu 86 49 91 51 177 100

Aj pri sebaobsluhe (pri umývaní a obliekaní) udávali pacienti lieč ení operatívne lepšie
výsledky o 20%.

Obvyklá č innosť
Pri hodnotení obvyklej č innosti sa pacienti mali vyjadriť  ako zvládajú svoju prácu,

domáce práce, rodinné a oddychové č innosti. V tab. 3 sú uvedené výsledky hodnotenia
obvyklej č innosti samotnými pacientmi.

Tab. 3. Vysporiadanie sa s obvyklou č innosťou pacientov sledovaného súboru lieč ených konzervatívne a
operatívne

Lieč ení konzervatívne Lieč ení operatívne SpoluObvyklá č innosť (n) (%) (n) (%) (n) (%)
Nemám problémy s obvyklou
č innosťou 39 22 48 27 87 49

S vykonávaním obvyklých
č inností mám urč ité ť ažkosti 37 21 26 14 63 35

Nie som schopný(á) vykonávať
obvyklú č innosť 10 6 17 10 27 16

Spolu 86 49 91 51 177 100

Pri vykonávaní obvyklej č innosti (práca, štúdium, domáce práce, rodinné a oddychové
č innosti) nemali problémy pacienti lieč ení konzervatívne aj operač ne. Zvýšil sa však poč et
pacientov lieč ených operatívne, ktorí neboli schopní vykonávať  obvyklú č innosť  1,7-násobne,
vzhľadom na skutoč nosť , že to boli pacienti hospitalizovaní do 14 dní po operácii.

Bolesť
Hodnotenie miery bolesti u sledovaných pacientov uvádza tab. 4.
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Tab. 4. Vnímanie bolesti/ť ažkostí pacientmi sledovaného súboru, lieč ených konzervatívne a operatívne
Lieč ení konzervatívne Lieč ení operatívne SpoluBolesť /ť ažkosť (n) (%) (n) (%) (n) (%)

Nemám žiadne ť ažkosti alebo
bolesti 0 0 61 35 61 35

Mám stredne závažné ť ažkosti
alebo bolesti 55 31 27 15 82 46

Mám extrémne ť ažkosti a bolesti 31 18 3 1 34 19
Spolu 86 49 91 51 177 100

Vnímanie bolesti je u operovaných pacientov významne nižšie. Žiadne bolesti
neudával ani jeden pacient lieč ený konzervatívne. Na druhej strane, extrémne bolesti udávalo
až 18 % pacientov lieč ených konzervatívne a len 1 % pacientov lieč ených operač ne.

Úzkosť  a depresie
Pocity úzkosti a depresie u sledovaných pacientov s degeneratívnym ochorením

bedrového kĺbu sú vyjadrené v tab. 5.

Tab. 5. Vnímanie úzkosti a depresie pacientmi sledovaného súboru, lieč ených konzervatívne a operatívne
Lieč ení konzervatívne Lieč ení operatívne SpoluÚzkosť /depresie (n) (%) (n) (%) (n) (%)

Nie som úzkostný(á) ani
depresívny (a) 21 12 67 38 88 50

Som stredne úzkostný(á) a
depresívny(a) 51 29 22 12 73 41

Som extrémne úzkostný(á) a
depresívny(a) 14 8 2 1 16 9

Spolu 86 49 91 51 177 100

Vnímanie úzkosti a depresie sa vyskytovalo viac u pacientov lieč ených konzervatívne.
Nepociť ovalo úzkosť  a depresie 38 % operač ne lieč ených pacientov oproti 12% pacientov
lieč ených konzervatívne. Extrémnu úzkosť  a depresie pociť ovalo 8 % pacientov lieč ených
konzervatívne oproti 1% pacientov lieč ených operač ne.

Subjektívne hodnotenie zdravotného stavu pacientov podľa stupnice
Subjektívna predstava zdravotného stavu pacientov bola jedným z ukazovateľov

kvality života. V sledovanom súbore pacientov s degeneratívnym ochorením bedrového kĺbu
sme použili stupnicu podľa EQUOL v rozmedzí od 0 do 100. Pre naše úč ely sme urč ili
najlepšie predstaviteľný zdravotný stav v rozpätí od 70 do 100, stredný stupeň od 30 do 50, 70
a najhorší od 0 do 30 stupňov. Výsledky predstaviteľného zdravotného stavu pacientov
lieč ených konzervatívne a operatívne ukazuje tab. 6.

Najhoršie predstaviteľný zdravotný stav v stupnici od 0 po 30  udávali v 6 % pacienti
lieč ení konzervatívne oproti 2 % pacientov lieč ených operač ne. Najlepší predstaviteľný stav
v stupnici od 70 do 100 udávali operač ne lieč ení pacienti v 35% oproti 16% pacientov
lieč ených konzervatívne.

Tab. 6. Subjektívne hodnotenie zdravotného stavu pacientov sledovaného súboru lieč ených konzervatívne a
operatívne

Lieč ení konzervatívne Lieč ení operatívne SpoluPredstava zdravotného stavu (n) (%) (n) (%) (n) (%)
Najlepší predstaviteľný stav 27 16 63 35 90 51
Stredný predstaviteľný stav 48 27 25 14 73 41
Najhorší predstaviteľný stav 11 6 3 2 14 8
Spolu 86 49 91 51 177 100
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Záver
S predlžovaním veku č loveka pribúda poč et degeneratívnych ochorení bedrového kĺbu

– koxartró za. Pri tomto ochorení je možné bedrový kĺb len ť ažko odľahč ovať  pri chôdzi a
jeho bolesť , obmedzenie pohybu, výrazne ovplyvňujú kvalitu života postihnutých jedincov.
Cieľom práce bolo porovnať  úroveň kvality života pacientov postihnutých degeneratívnym
ochorením bedrového kĺbu pri konzervatívnej  lieč be a po implantácii endoprotézy bedrového
kĺbu. Z analýzy výsledkov vyplynulo, že pacienti po operácii sú schopní chôdze a
pohyblivosti v priestore bez ť ažkostí, znižuje sa pocit bolestivosti, sú viac sebestač ní. Väč šina
operovaných pacientov nemá problémy s obvyklou č innosť ou.

Literatú ra:
1. Leplége, A., Hunt, S.: Problematika kvality života v medicíně. JAMA, 5, 1997, č . 11, s. 742 - 745.
2. Daňková, I., Dlouhý, M.: Měření zdravotního stavu pomocí dotazníku EURO QOL.

WWW.izpe.cz/files/výsledky/75.pdf, EURO QUOl Group, www.euroquol.org.
3. Chlebovič , Š ., Makai, F.: Dlhodobé skúsenosti s TEP bedrového kĺbu pri AS. Č es. Revm. 8, 2000, č .4,

s.165.
4. Majerová, A.: Predoperač ná a vč asná pooperač ná rehabilitač ná starostlivosť  o pacientov po totálnej

endoprotéze bedrového kĺbu. Rehabilitácia, 1, 2000, s.11 –12.
5. Říha, J.: Bolest a psychika. Rehabilitácia, 25, 1992, č . 4, s. 2 – 4.
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VÝ VOJ PRACOVNÝ CH PODMIENOK A TREND VÝ SKYTU CHORÔ B
Z POVOLANIA V PROFESII DOJIČKA

D. Pochybová , M. Paulíny
riaditeľka: MUDr. D. Ševčovičová , MPH

Regioná lny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
odbor preventívne pracovné  leká rstvo

Ú vod
Trend výskytu chorôb z povolania u profesie chovateľ, ošetrovateľ a dojič  v regióne

Turiec je dlhodobo klesajúci (obr. 1). Dôležitú úlohu má  pravdepodobne postupné
zlepšovanie pracovných podmienok a pracovného prostredia. Navyše dochá dza k výrazným
zmená m v zastúpení  profesioná lnych ochorení v tejto profesii. Pokiaľ výskyt kožných
ochorení (trichofície) má  od roku 1986 klesajúci trend, naopak zvyšuje sa výskyt ochorení
z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zať aženia (DNJZ) (obr. 2).

Obr. 1. Prešetrované  choroby z povolania u chovateľov, ošetrovateľov a dojič iek v regióne Turiec v rokoch 1986
–  2005

Materiá l a metódy
Na sledovanie pracovných podmienok a faktorov prá ce profesie dojič /dojička sme

vybrali hospodá rske dvory:
- Diviaky (dojenie na stojisku do potrubia),

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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- Jasenovo (dojenie na stojisku do potrubia),
- Dubové  (tandemová  dojá reň).
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Obr. 2. Trend výskytu podozrení na vybrané  choroby z povolania u chovateľov, ošetrovateľov a dojič iek
v regióne Turiec v rokoch 1986 – 2005

U dojičov/dojič iek sme vyšetrovali a hodnotili:
- časové  snímky,
- individuá lnu psychickú zá ť až pomocou dotazníkov N-5, Meister, mentá lnu zá ť až

pracoviska AHEM,
- fyzickú zá ť až pomocou prístroja Polar,
- riadený pohovor (osobitný dotazník), ktorým sa zisť ovalo rodinné  prostredie, vzť ah k

prá ci, úroveň vzdelania, zdravotné  problémy, vzť ahy na   pracovisku a podobne,
- podklady od príslušných praktických leká rov,
- objektivizá ciu faktorov v pracovnom prostredí (osvetlenie, prašnosť , amoniak,

mikroklimatické  podmienky, plesne).
Hodnotili sme pracovné  podmienky, spôsob vykoná vania prá ce, prá cu s chemickými

prípravkami, režim prá ce a odpoč inku, prá cu s bremenami. Osobným pohovorom sa okrem
iného zisť ovali aj subjektívne zdravotné  problémy:
- kožné  (začervenanie, svrbenie, popraskanie),
- pohybovo - osového apará tu (bolesti chrbtice, horných končatín – ramená , zá pästia),
- respiračné ,
- alergie,
- endokrinologické .

Zdravotné  problémy sa nespá jajú len s vykoná vanou prá cou, zaujímali sme sa aj o
mimopracovnú č innosť . Zistili sme, že dojičky sa lieč ia väčšinou samé , alebo si od leká rov
dá vajú predpísať  lieky.
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Výsledky
Výsledky uvá dzame v tab. 1 a na obr. 3 – 6.

Tab. 1. Výsledky objektivizá cie faktorov v pracovnom prostredí
Prašnosť (mg/m3) Amoniak (mg/m3) Vlhkosť (%) Teplota (°C)

Dubové 1. dojička
2. dojička

1,8
0,73

3,66 83,4 – zač iatok kravína
85,6 – koniec kravína

17,4
19,1

Diviaky 1. dojička
2. dojička

14,01
0,33

4,7 – zač iatok kravína
1,86 – stred kravína

56,3 – zač iatok kravína
63,7 – stred kravína

10,6 – zač iatok kravína
11,5 – stred kravína

Jasenovo dojič
1. dojička
2. dojička

0,568
2,46

12,13

1,4 – zač iatok kravína
2,25 – stred kravína

69,2 – zač iatok kravína
88,2 – stred kravína

16,8 – zač iatok kravína
18 – stred kravína

NV SR č . 355/2006 Z.z. (NPEL):
Amoniak    –    14,0 mg/m3 (priemerná )

– 36,0 mg/m3 (hraničná )
Živočíšny pevný aerosól – 6,0 mg/m3

Výsledky mykologického rozboru ovzdušia: Cladosporium species, Mucor species,
Penicillium chrysogenum

Obr. 3. Variabilita srdcovej frekvencie – Polar – dojička na stojisku

Hodnotenie psychickej zá ť aže
Podľa Štandardnej metodiky pre hodnotenie úrovne pracovných podmienok z hľadiska

neuropsychickej zá ť aže (AHEM) možno zaradiť  mentá lnu zá ť až do kategórie č . 2;
Meister dotazník – primerané  prežívanie zá ť aže;
N-5 dotazník – u 5 dojič iek možné  problémy (problémy v rodine, zlá  finančná

situá cia, agresivita, alkohol, žiarlivosť  partnera).
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Obr. 4. Rozloženie srdcovej frekvencie – Polar – dojička na stojisku

Obr. 5.  Variabilita srdcovej frekvencie – polar – dojička v dojá rni
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Obr. 6.  Rozloženie srdcovej frekvencie – Polar – dojička v dojá rni

Dezinfekcia
Dezinfekcia dojacieho zariadenia – automatická , resp. poloautomatická , používa sa

kyslý a zá saditý roztok, chlórnan sodný. Dezinfekciu vykoná va oprá vnená  firma alebo
vyškolený zamestnanec, rozdiel je len v ručnom dá vkovaní dezinfekčných prostriedkov.

Pre dojičky je zabezpečené  pravidelné  školenie, napriek tomu svojvoľne porušujú
bezpečnostné  predpisy (nízka vzdelanostná  úroveň, podceňovanie nebezpečenstva).

Boli šetrené  4 intoxiká cie u dojič iek: všade zlyhal ľudský faktor – pranie plienok,
umývanie podlahy. Pri získavaní podkladov od leká rov sme zistili, že niektoré  prekonali
ľahkú intoxiká ciu, ktorá  nebola hlá sená .

Porovnanie pracovných podmienok pri dojení v maštali a v dojá rni
Dojenie na stojisku (3 dojičky - 106 krá v):

- prirodzené  vetranie,
- pracovná  doba 26 dní za mesiac,
- trvalý deficit spá nku,
- ustajnenie s podstielkou (slama),
- bez vykurovania,
- manipulá cia s bremenami,
- prá ca vo vynútených polohá ch, stiesnený priestor medzi kravami, prá ca v drepe,

predklone,
- riziko úrazov.

Tandemová  dojá reň (2 dojičky - 168 krá v):
- kombinované  vetranie,
- pracovná  doba (2 dni v prá ci, 2 dni voľno),
- deficit spá nku nie je,
- dojenie na mieste – oplachovanie vodou,
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- vykurovanie priestoru,
- manipulá cia s bremenami minimá lna,
- nepracuje vo vynútených polohá ch, je dostatočne veľký pracovný priestor.

Zá ver
Došlo k výraznému zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov. Poľnohospodá rske

podniky a družstvá  sa snažia prispôsobiť  pracovné  a technologické  podmienky normá m EÚ ,
aby uspeli v tvrdej konkurencii, najmä v oblasti prvovýroby mlieka. V nových, resp.
zrekonštruovaných objektoch sa odstraňuje na najnižšiu mieru manuá lna prá ca, zlepšuje sa
maštaľná  mikroklíma, pre zamestnancov sa zriaďujú hygienické  filtre, automatická
dezinfekcia dojacieho zariadenia, vzduchotechnika.

Z hľadiska verejného zdravotníctva, resp. ochrany zdravia ľudí je veľmi dôležitá  aj
organizá cia prá ce; na zá klade „presviedčania“, neustá lej mravčej prá ce odborných
pracovníkov RÚ VZ zamestná vatelia pristúpili aj na turnusové  zmeny, voľné  dni, s dôrazom
na dosiahnutie dostatočnej regenerá cie organizmu (zať ažovaného výrazne nad rá mec
fyziologických požiadaviek).



363

HODNOTENIE VYBRANÝ CH FAKTOROV V NEMOCNIČ NOM PROSTREDÍ

Ľ . Sobotová , T. Nosková , J. Voleková
Ú stav hygieny Leká rskej fakulty UK, Bratislava

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

Ú vod
Hygiena zdravotníckych zariadení poskytuje teoretické  a praktické  informácie o

špecifikách nemocničného prostredia, o prevencií nozokomiá lnych nákaz, ako aj o možnom
poškodení zdravia pracovníkov. Dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu a
preventívnych opatrení na lôžkových oddeleniach je veľmi dôležité  pri predchádzaní
nozokomiá lnych nákaz (1, 2, 3).

Nozokomiá lne prostredie je špecifické  a výrazne sa odlišuje od prostredia domáceho,
komunitného. Pri prevádzke, liečebno-preventívnej starostlivosti č i údržbe sa uplatň ujú
chemické , fyziká lne, ale najmä biologické  faktory. Dôležitý je preto aj odlišný prístup a
správanie sa zdravotníckych pracovníkov, začínajúc hygienou rúk a konč iac manipuláciou
s biologickým materiá lom a zdravotníckym odpadom (4, 5, 6, 7).

Cieľ
Cieľom práce bolo posúdiť stav a prevádzku liečebných zariadení z hľadiska hygieny

životného prostredia, ako aj vyhodnotiť niektoré  biologické  faktory na lôžkových oddeleniach
vybraných zdravotníckych zariadení.

Materiá l a metódy
Hodnotili sme 28 lôžkových oddelení rôzneho zamerania z hľadiska hygieny životného

prostredia pomocou Dotazníka pre analýzu vybraných faktorov životného prostredia v liečebnom
zariadení. Hodnotili sme aj mikrobiá lnu kontamináciu ovzduš ia na sledovaných oddeleniach
sedimentačnou metódou.

Otázky uvedené  v dotazníku sa týkali lokalizácie nemocnice a možných zdrojov
zneč istenia, typu zástavby, prevádzky a č lenenia prístupových ciest, typu vykurovania, vetrania,
typu okien a frekvencie vetrania, zabezpečenia vlhkosti vzduchu a možností a spôsobu
monitorovania mikroklimatického komfortu na oddelení.

Výsledky a diskusia
V centre mesta bolo umiestnených 43 % sledovaných oddelení, 22 % bolo pavilónového

typu, 46 % monoblokového typu (obr. 1, 2). Hlavným zdrojom zneč istenia okolia nemocníc bola
doprava (obr. 4).

Infekčná  a neinfekčná  prevádzka bola oddelená  v 43 % oddelení, v 54 % neboli vyč lenené
výťahy pre jednotlivé  č innosti a v 82 % sa nerešpektovalo zónovanie a prístupové  cesty (obr. 3,
5, 6).

Vetranie bolo v 82 % prirodzené , bez klimatizácie, okná  boli v 50 % hliníkové  a 21 %
oddelení malo starý typ drevených okien (obr. 7, 8).

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Obr. 1. Lokalizácia nemocnice      Obr. 2. Typ zástavby

Obr. 3. Prevádzka nemocnice     Obr. 4. Zdroje zneč istenia

 Obr. 5. Výťahy     Obr. 6. Prístupové  cesty

V sledovaných liečebných zariadeniach sa monitoring mikroklimatického komfortu
nevykonáva skoro vôbec (96 %) a 86 % oddelení nemá  zabezpečené  optimá lne udržiavanie
vlhkosti vzduchu (obr. 9, 10).
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Obr. 7. Typy vetrania Obr. 8. Typy okien

 Obr. 9. Zabezpečenie vlhkosti vzduchu  Obr. 10. Monitoring mikroklimatického komfortu

Mikrobiá lnu kontamináciu  a jej dynamiku sme porovnali v izbách pacientov vybraných
oddelení v priebehu desiatich rokov. Vrchol mikrobiá lnej kontaminácie bol na internom a
neurologickom oddelení v roku 1997, v priebehu desiatich rokov pozorujeme v dynamike
mikrobiá lneho zneč istenia klesajúcich trend (tab. 1). Hodnoty mikrobiá lneho zneč istenia zistené
vo vybraných lôžkových oddeleniach v roku 2007 v niektorých prípadoch prekračujú najvyš š ie
prípustnú hodnotu mikrobiologických ukazovateľov kvality vnútorného ovzduš ia budov < 500
KTJ/m3 (8).

Ú daje zistené  pomocou dotazníka a pozorovaním vôbec nie sú poteš iteľné . V budúcnosti
bude treba urobiť mnohé  nápravy, ktoré  sa týkajú hlavne oddelenia prevádzok, vyč lenenia
výťahov a prístupových ciest, ako aj častejš ieho vykonávania monitoringu mikroklimatického
komfortu na jednotlivých oddeleniach. Zmenou typu okien, alebo ich lepším utesnením možno
aspoň  č iastočne minimalizovať rušenie dopravným hlukom na oddeleniach situovaných v centre
mesta.
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Tab. 1. Hodnotenie dynamiky mikrobiá lnej kontaminácie vo vybraných lôžkových oddeleniach (izby pacientov)
Mikrobiá lna kontaminá cia (KTJ/m3 )Oddelenie rok 1997 rok 2000 rok 2003 rok 2007

Chirurgické 786 938 628 471
Interné           1 250 944 629 629
Neurologické           2 980 786 625 157
Pediatrické 786 156 935 600
Dermatovenerologické 315 301 314 301
Oftalmologické 786 628 528 199

Klesajúca dynamika mikrobiá lnej kontaminácie vo vybraných liečebných zariadeniach
naznačuje, že doš lo k zlepšeniu hygienicko-epidemiologického režimu na týchto oddeleniach,
ako aj k zlepšeniu režimu vetrania. Príč inou  zlepšenia môže byť aj to, že v  poslednom desaťročí
sa dostávajú do popredia rôzne edukačné  aktivity zdravotného personá lu, týkajúce sa
nemocničnej hygieny a prevencie nozokomiá lnych nákaz, ako aj zvyšovanie kvalifikácie sestier,
zdravotníckych asistentov a pomocného zdravotného personá lu v tejto oblasti.

Záver
Vzhľadom na dynamiku zmien v medicíne sa musí problematika hygieny zdravotníckych

zariadení a prevencie nozokomiá lnych nákaz naďalej zdôrazň ovať ako významná  súčasť
celoživotného vzdelávania všetkých zložiek zdravotníckeho personá lu.
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SNÍ Ž ENÍ  RIZIKA SRDEČNĚ -CÉ VNÍCH CHOROB
PŘ I RESTRIKCI ENERGIE

J.  Č elakovský
Ústav hygieny LF UK Plzeň , Č eská republika

vedoucí: doc. Ing. Z. Zloch, CSc.

Hormonální, fyziologické  a biochemické  adaptace při restrikci energie zahrnují
především:
- Snížení hladin inzulinu, inhibici aktivity thyroidální, gonadotropní a somatotropní osy.

Zvýšenou aktivitu osy hypothalamo-hypofyzo-adrenální.
- Snížení sympatické  aktivity.
- Zvýšení spontánní pohybové  aktivity.
- Zlepšení lipidové ho profilu.
- Redukci oxidačního poškození makromolekul.
- Prevenci změn v expresi genů, souvisejících s procesy stárnutí.
- Down-regulaci genů, zapojených do zánětlivých procesů a oxidačních změn.
- Expresi genů reparačních, stresovou rezistenci.
- Redukci glykace makromolekul.
- Redukci poškození DNA, zvýšenou reparaci.
- Snížení rizika zánětlivých, autoimunitních, neurodegenerativních a nádorových

onemocnění.
- Redukci poškození buněčných organel (lysosomů, peroxisomů), buněčných membrán.
- 

Oxidační stres jako rizikový faktor aterosklerózy: oxidační stres se uplatň uje při
modulaci nebo při vlastním zprostředkování účinků některých rizikových faktorů. Souvisí se
zvýšenými hladinami celkové ho cholesterolu a LDL-C, výskytem malých denzních LDL, s
poklesem HDL-C, porušenou glukózovou tolerancí, s kouřením cigaret, arteriální hypertenzí a
mírnou hyperhomocysteinémií.

Ateroskleróza je zánětlivým procesem s nadměrnou proliferativní odpovědí intimy a
mé die tepen na podněty různé  etiologie, mezi nimiž klíčovou roli mají oxidačně modifikované
lipoproteiny.

Oxidační stres a chemická modifikace lipoproteinů (LP): lipoperoxidace a následná
oxidační modifikace LP významně mění jejich biologické  vlastnosti, zejmé na ve smyslu:
- zvýšení afinity ke scavengerovým receptorům makrofágů  nežli k LDL-receptorům
- chemotaxe pro monocyty, makrofágy a neutrofily
- cytotoxicity pro endothelové  a cé vní hladké  svalové  buň ky
- indukce agregace destiček
- indukce tvorby protilátek proti oxidovaným LDL
- poklesu produkce oxidu dusnaté ho (NO) inhibicí aktivit jeho syntáz (NOS)
- vazokonstrikčního působení
- nestability ateromatózního plátu.

Působení  oxidovaných LDL dále zahrnuje stimulaci exprese genu pro endothelin
prostřednictvím proteinkinázy C, snížení koncentrací NO jednak přímou dezaktivací NO
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působením superoxidu za vzniku peroxynitritu, za druhé  inhibicí transkripce a zvýšením
degradace NOS.

 NO přitom kromě vazodilatačního působení inhibuje adherenci trombocytů, má
antiproliferativní účinky, brzdí migraci hladkých svalových buněk cé v z mé die do
subendothelové ho prostoru a tlumí interakci leukocytů s buň kami endothelu.

Monocyty a makrofágy pod vlivem oxidovaných LDL exprimují scavengerové
receptory (SR-B1, CD36 … ). V makrofázích se exprimuje synté za řady cytokinů (IL-1, TNF-
alfa … ), růstových faktorů, enzymů. Oxidační modifikaci navíc podlé hají i další
lipoproteinové  částice: VLDL, zbytkové  („remnantní“) částice i apoA-I obsažený v HDL (to
vede ke snížení kapacity HDL přijímat cholesterol a ochromení funkce HDL v jeho reverzním
transportu).

Na oxidovatelnost LP má vliv množství a typ mastných kyselin. Přítomnost
polyenových mastných kyselin zvyšuje náchylnost k oxidaci, i když po konzumaci omega-3
(n-3) polyenových mastných kyselin není jednoznačné , zda skutečně náchylnost LDL
k oxidaci stoupá. Tomu může zabránit současný dostatečný přívod vitaminu E jako jejich
hlavního antioxidantu.

Oxidační stres a hypertenze:
- arteriální hypertenze souvisí s dysfunkcí endothelu (ta vede k převaze vazokonstrikčních

mechanismů, jak bylo výše popsáno)
- oxidované  LDL inhibují aktivity NOS
- inhibice aktivity NOS může být následkem působení oxidovaných LDL, nedostatku HDL

či jiných složek antioxidační obrany (např. vyčerpáním glutathionu, inhibicí
antioxidačních enzymů)

- inzulinová rezistence a z ní vyplývající intracelulární nedostatek glukózy je rovněž
provázen ztrátou stimulace aktivity NOS.

Redukce kardiovaskulárního rizika při restrikci energie tedy mimo jiné  spočívá v:
- úpravě endothelové  funkce režimovými opatřeními (redukce hmotnosti, dostatek pohybu,

zanechání kouření, přísun rybích olejů: omega-3 polyenové  mastné  kyseliny, antioxidantů
a monoenových mastných kyselin)

- redukci oxidačního poškození biomolekul (lipoproteiny, polyenové  mastné  kyseliny,
DNA … ) a ve zvýšení aktivity antioxidačních enzymů (superoxiddismutázy - SOD,
glutathionperoxidázy - GSHPx, katalázy … )

- snížení systolické ho a diastolické ho krevního tlaku
- zlepšení inzulinové  senzitivity a lipidové ho metabolismu (snížení hladin triglyceridů,

zvýšení HDL-C, případně snížení celkové ho cholesterolu a LDL-C)
- snížení hladin  glukózy, inzulinu, CRP, TNF-alfa.

Kalorická restrikce u lidí tedy působí preventivně proti kardiovaskulárním chorobám,
diabetu II.typu, rakovině, neurodegenerativním a autoimunitním chorobám. Tlumí expresi
genů, souvisejících s procesy stárnutí.

Důležitou podmínkou tohoto příznivé ho působení restrikce energie ovšem je
požadavek na zároveň  optimální nutrici (CRON: caloric restriction with optimum nutrition).
To znamená, že má jít o omezení energetické ho příjmu bez omezení dodávky esenciálních
mikronutrientů.

Extrémní restrikce totiž vede k mnoha zdravotním komplikacím, např. k hypotenzi,
snížené  odolnosti vůči chladu,  menstruačním potížím a infertilitě, osteoporóze (nízká hladina
estrogenů), poklesu vitality a odolnosti, sníženému hojení ran (snížení synté zy kolagenu a
buněčné  proliferace), psychickým poruchám (deprese, emocionální otupělost, iritabilita).
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Tuková tkáň  je také  rezervoárem lipofilních toxinů, které  jsou během extrémní ztráty tuku
uvolň ovány do krve (např. polychlorované  bifenyly: PCB, dioxiny).
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SOĽ NÉ  JASKYNE

M. Maruš iaková, T. Záborský,  J. Č ajdová
riaditeľka: MUDr. D. Ševčovičová, MPH

Regionálny ú rad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Ú vod
Soľné jaskyne, vo forme umelých soľných izieb, boli na Slovensku  do roku 2003 eš te

neznámym pojmom. V roku 2006 bol už ich počet na Slovensku podľa dostupných informácií
spolu 36.

V roku 2003 sa obrátil  turč ianskoteplický podnikateľ na Regionálny ú rad verejného
zdravotníctva so sídlom v Martine s požiadavkou na posú denie prevádzkovania takéhoto
zariadenia. Prezentujeme naš e skú senosti vzhľadom na to, že na Slovensku sa problematike
umelých soľných jaskýň okrem klasickej speleoló gie/klasickej prírodnej jaskynnej liečbe
nikto nevenoval, nebola dostupná odborná literatú ra a RÚ VZ Martin musel rozhodnú ť č i
prevádzku povoliť alebo nie. Predmetom posudzovania nebola liečba, ale podmienky, za
akých sa mala umelá  soľná jaskyňa postaviť a prevádzkovať. Č i liečebný ú č inok soľných
jaskýň, deklarovaný š tú diami a poznatkami v zahraničí, nebude zanedbateľný v rovnaní
s možnými nežiaducimi reakciami a možnými poškodeniami zdravia návš tevníkov
v uzavretom umelom prostredí.

Histó ria
- prvýkrát na Slovensku – rok 2003 (RÚ VZ Martin – rokovania s budú cim

prevádzkovateľom)
- povolenie č innosti – rok 2004 (soľná jaskyňa – Turč ianske Teplice)
- povolenie č innosti – rok 2005 (2 soľné jaskyne – Priekopa, Martin)

Na prevádzkovanie umelej soľnej jaskyne bolo potrebné stanoviť kritériá so
zameraním na:

A. Determinanty zdravia
1. krok: identifikovanie materiálov a výrobkov, ktoré sa budú  používať:

- stavebné materiály,
- interiérové vybavenie.

2. krok: objektivizácia determinatov zdravia (monitoring) – vykonať sledovanie
kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov so zameraním sa na:
- prostredie,
- ovzduš ie.

B. Proces správneho konania orgánom verejného zdravotníctva podľa platnej
legislatívy:
- zmena ú čelu stavby,
- povolenie č innosti:

- certifikáty materiálov,
- certifikáty zariadení,
- prevádzkové poriadky.
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Využitie soľných jaskýň
1. Liečebné ú č inky:

- ochorenia dýchacích ciest,
- choroby gastroinestinálneho traktu,
- choroby krvného obehu,
- dermatologické ochorenia,
- niektoré psychické poruchy.

2. Relaxačné ú č inky:
- stres,
- chronický ú navový syndró m.

3. Iné ú č inky – ú č inky z pôsobenia determinantov zdravia:
- fyzikálne faktory,
- chemické faktory,
- biologické faktory.

Monitoring determinatov zdravia
Už v samotných zač iatkoch povoľovacieho správneho konania sa uvažovalo

o monitorovaní prostredia a ovzduš ia umelej soľnej jaskyne. Prevádzkovateľ bol ochotný
spolupracovať s RÚ VZ Martin  a na základe tejto spolupráce vznikli:
- pilotná š tú dia – rok 2005,
- projekt – rok 2006 a ďalš ie so zameraním na determinanty zdravia v umelých soľných

jaskyniach (prostredie a ovzduš ie).
Cieľom  š tú die i samostného projektu bol monitoring biologických faktorov

(mikrobiologické ukazovatele a mykologické ukazovatele), ďalej analýza výsledkov
monitoringu a opatrenia na ochranu zdravia.

Metó dy
Analýza kvality ovzduš ia:
Sledovanie kontaminácie ovzduš ia Aeroskopom (š tandardná odberová aparatú ra) a

mykologické analýzy (vláknité mikromycéty, kvasinky).
Analýza kvality prostredia:
Sledovanie kontaminácie prostredia – stery (š tandardná odberová technika),

mikrobiologické analýzy (mikrobiologické ukazovatele) a mykologické analýzy (vláknité
mikromycéty, kvasinky)

Výsledky
V tabuľkách prezentujeme výsledky monitoringu – výskyt vláknitých mikromycét

(plesní) a kvasiniek z pilotnej š tú die, ktorá sa realizovala v roku 2005 v troch prevádzkach
umelých soľných jaskýň v regió ne Turiec (v okrese Martin a Turč ianske Teplice).

V tab. 1 uvádzame výskyt vláknitých mikromycét (plesní) a kvasiniek v ovzduš í
umelých soľných jaskýň v regió ne Turiec -  zo vzoriek ovzduš ia odobratých metodikou
aktívneho nasávania vzduchu š tandardnou odberovou aparatú rou - aeroskopom.

V tab. 2 uvádzame výsledky mikrobiologických ukazovateľov kvality prostredia
soľných jaskýň v regió ne Turiec v roku 2005. Z celkového poč tu 30 vzoriek bolo 8
negatívnych,  22 vzoriek bolo pozitívnych – nepatogénnych, patogénne mikroorganizmy sme
vo vyš etrovaných vzorkách nezistili.

V tab. 3 prezentujeme výsledky mykologických ukazovateľov kvality prostredia v
regió ne Turiec v roku 2005 so zameraním na výskyt vláknitých mikromycét. Z celkového
poč tu 38 vzoriek sterov z prostredia bolo 18 negatívnych a 20 vzoriek pozitívnych, čo
predstavuje viac ako 50 % výskyt vláknitých mikromycét.
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Tab. 1. Výskyt plesní a kvasiniek v ovzduš í soľných jaskýň Regió n Turiec v roku 2005 (aeroskop)
Soľná jaskyň a Plesne Počet KTJ/10 cm2 Kvasinky Počet KTJ/10 cm2

T. Teplice Aspergillus candidus
Drechslera sp. 20 - 0

Priekopa

Penicillium brevicompactum
Cladosporium cladosporioides
Alternaria tenuissima
Trichoderma viridae
Penicillium (Aspergilloides) sp.

190 - 0

Martin

Cladosporium cladosporioides
Cladosporium macrocarpum
Penicillium solitum
Penicillium  vulpinum
Penicillium sp.
Sterilné mycélium

130 Hansenula sp. 20

Tab. 2. Mikrobiologické ukazovatele kvality prostredia soľných jaskýň, regió n Turiec v roku 2005
Počet vzoriek

Soľná jaskyň a
Počet vzoriek

(stery) negatívne nepatogé nne patogé nne
T. Teplice 10 5 5 0
Priekopa 10 1 9 0
Martin 10 2 8 0
Spolu 30 8 22 0

Tab. 3. Mykologické ukazovatele kvality prostredia soľných jaskýň, regió n Turiec v roku 2005 (vláknité
mikromycéty)

Počet vzoriek
Soľná jaskyň a

Počet vzoriek
(stery) negatívne pozitívne

T. Teplice 15 13 2
Priekopa 10 2 8
Martin 13 3 10
Spolu 38 18 20

V tab. 4 prezentujeme výsledky mykologických ukazovateľov kvality prostredia
soľných jaskýň v regió ne Turiec v roku 2005 so zameraním na výskyt kvasiniek. Z celkového
poč tu 38 vzoriek sterov z prostredia bolo 37 vzoriek negatívnych, v 1 prípade bola vzorka
pozitívna na prítomnosť kvasiniek.

Tab. 4. Mykologické ukazovatele kvality prostredia soľných jaskýň, regió n Turiec v roku 2005
Počet vzoriek

Soľná jaskyň a
Počet vzoriek

(stery) negatívne pozitívne
T. Teplice 15 15 0
Priekopa 10 10 0
Martin 13 12 1
Spolu 38 37 1

Záver
Na základe zistených výsledkov sme navrhli opatrenia na zlepš enie kvality ovzduš ia

a vnú torného prostredia umelých soľných jaskýň so zameraním na ú držbu a prevádzkovanie
klimatizačných zariadení a na dôkladné vykonávanie dezinfekcie.

RÚ VZ Martin naďalej pokračuje v monitoringu sledovania kvalitatívneho výskytu
mikrobiologických ukazovateľov a kvalitatívneho a kvantitatívneho výskytu mykologických
ukazovateľov v umelých soľných jaskyniach nachádzajú cich sa v regió ne Turiec.
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STRAVOVACIE NÁ VYKY U Ž IAKOV VYBRANÝCH ŠKOL V MESTE PREŠOV

G. Ková čiková
Regioná lny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

riaditeľ ka: MUDr. P. Neupauerová

Vý živa je súbor procesov, prostredníctvom ktorý ch organizmus prijíma a zužitková va
lá tky nevyhnutné  na pokrytie energetického vý daja, stavbu a obnovenie tkanív a zabezpečenie
fyziologický ch funkcií. Vý živa je jednou z najdôležitejš ích zložiek vonkajš ieho prostredia
ovplyvňujúcich zdravie. Stravou nazý vame súhrn jedá l a pokrmov nevyhnutný ch na
zabezpečenie vý živy. Stravovanie je konzumá cia stravy. Sprá vna vý živa detí a mlá deže je
vý živa, ktorá  priaznivo pôsobí na zdravie, rast a vý vin organizmu a vytvá ra podmienky na
dosiahnutie harmonického a vš estranného rozvoja dieťaťa. Od útleho veku má  sprá vna vý živa
vý znamnú úlohu v prevencii vzniku rôznych poškodení zdravia a často sa prejavujúcich až
v dospelosti. Pri usmerňovaní sprá vnej vý živy detí a mlá deže je dôležité  dbať na to, aby si
deti čo najskôr vytvorili sprá vne stravovacie zvyklosti, ktorý mi sa budú riadiť celý  život.
Medzi zá kladné  zá sady sprá vnej vý živy detí a mlá deže patrí:
- optimá lna energetická  hodnota stravy
- optimá lna vý živová  hodnota stravy
- pestrosť stravy

Ná roky na vý živu detí a mlá deže zá visia od veku, pohlavia a fyzickej aktivity.
Požiadavky na druhy a množstvo živín sú určené  OVD pre obyvateľ stvo SR (1).

Bielkoviny predstavujú zá klad vý živy detí. Sú nevyhnutné  pre rast a vý vin organizmu.
Nedostatok živočíšnych bielkovín spôsobuje poruchy rastu, vý vinu a fyziologický ch funkcií
organizmu. Nadmerný  prívod bielkovín môže poškodiť organizmus. Vhodný m zdrojom je
nielen mlieko, mliečne vý robky, ale aj ryby, hydina, kvalitné  chudé  mäso.

Tuky predstavujú najbohatš í zdroj energie. Umožňujú vstrebá vanie vitamínov A, D, E, K.
Sacharidy by mali byť vo vý žive zastúpené  v najväčšom množstve (treba upozorniť na

nevhodnosť konzumá cie cukru, ktorý  nemá  žiadnu vý živovú hodnotu a predstavuje iba zdroj
prá zdnych kaló rií).

Z vý živového hradiska je vhodná  spotreba polysacharidov, ktoré  treba uprednostňovať
pred konzumá ciou jednoduchý ch cukrov. Zdrojom polysacharidov sú zemiaky, múka, ryža,
kukurica, ovocie, zelenina.

Vlá knina predstavuje vý znamnú zložku stravy, zdrojom sú najmä mrkva, kel,
brokolica, zemiaky, jablká , kiwi, celozrnné  obilniny.

Minerá lne lá tky a vitamíny obsahujú hlavne rastlinné  zdroje – obilniny, ovocie,
zelenina.

Pre zdravý  vý vin rastúceho organizmu je dôležitý  dostatočný  príjem vá pnika, železa a
horčíka a z vitamínov vitamíny A, C, E, D a B (2).

Voda a tekutiny sú neoddeliteľ nou súčasťou vý živy, sú dôležité  pre priebeh lá tkového
metabolizmu. Je veľmi dôležité , aby deti mali možnosť počas celého dňa piť toľ ko, koľ ko si
vyžadujú, pričom treba dbať na vhodnosť ná pojov (voda, nesladený  čaj, ovocné  š ťavy).

V súčasnosti u ná s medzi najčastejš ie nedostatky vo vý žive detí a mlá deže patrí
zvý š ený  energetický  príjem, nadbytočný  príjem tukov, cukrov a soli. Na druhej strane ide o
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nedostatočnú konzumá ciu zeleniny, ovocia, rý b, nedostatočný  príjem vitamínov, minerá lnych
lá tok a vlá kniny (3). S nesprá vnou vý živou súvisí nesprá vny stravovací režim.

Chceli sme zistiť, aké  sú stravovacie ná vyky u žiakov na dvoch ZŠ, z ktorý ch na
jednej sú žiaci dochá dzajúci z okolitý ch dedín a na druhej žiaci z mesta. Okrem stravovacích
ná vykov, pestrosti jedá l sme si chceli overiť aj vedomosti žiakov vo veku od 10 rokov do 15
rokov.

Na vyplňovaní dotazníkov sa podieľ alo 562 žiakov. 233 žiakov bolo zo ZŠ
Prostějovská  ul. a 329 žiakov bolo zo ZŠ Odborá rska ul. v Prešove. Z celkového počtu bolo
317 chlapcov (56,5%), dievčat bolo 244 (43,5%).

V dotazníku bolo pripravený ch 25 otá zok o vý žive, vedomostiach o vý žive, o
vitamínoch, o vá pniku, vitamíne C, vlá knine, solení, tukoch (ktoré  sú zdravš ie), o obezite, o
tom, či žiaci raňajkujú, obedujú, z čoho pozostá va obed, aký  je ich pitný  režim, koľ kokrá t
jedia denne, kto ovplyvňuje ich stravovanie. Otá zky boli vyhodnocované  jednotlivo.

Dotazník sme vyhodnotili nasledovne:
1. či majú informá cie, resp. dostatočné  vedomosti o vý žive a od koho,
2. či majú príjem vitamínu C a vá pnika ako dôležitý ch aspektov pre ich rast,
 3. aké  majú stravovacie ná vyky
 ad 1. Z odpovedí vyplynulo, že informá cie o vý žive má  67 % žiakov a 33% ich nemá ,

alebo si ich neuvedomuje. K stravovacím ná vykom ich vedú rodičia, čo uviedlo 83 % žiakov.
ad 2. Na otá zku, či si uvedomujú úlohu vá pnika pre svoje zdravie, kladne odpovedalo

90 % žiakov. A 85% žiakov aj sprá vne uviedlo, že zdrojom vá pnika sú mliečne vý robky. 98%
žiakov súčasne odpovedalo, že najviac vitamínu C obsahujú ovocie a zelenina, 69 %
odpovedalo, že vitamín C sa strá ca varením.

ad 3. Z odpovedi vyplynulo že 24 % žiakov neraňajkuje, 10,5 % nedesiatuje, 1,8 %
neobeduje, 52,2 % neolovrantuje a 5% nevečeria. Z toho vyplý va, že žiaci prevažne jedia 4 x
denne. Ovocie konzumuje 55% žiakov, zeleninu v surovej forme 6 % a sladkosti až 39%.
Príjem tekutín v priebehu dňa – 40% uviedlo, že pijú viac ako 1,5 litra tekutín denne, pričom
prevažuje čaj (36%), nasledujú sladené  vody (29 %) a minerá lne vody (19%).

Žiaci uprednostňujú na obed:
- mäso – 70 % (bravčové , hovädzie, hydina, ryby)
- cestoviny obľ ubuje – 40 %
- strukoviny – 6%
- múčne jedlá  – 14%
- zeleninu – 24 %
- pizza, hot-dog – 15 %

Z prieskumu vzorky 561 žiakov vyplý va, že väčš ina žiakov má  vedomosti o vý žive
a stravovacích ná vykov na primeranej úrovni a ná vyky získavajú z rodinného prostredia.
Avš ak 39% žiakov odpovedalo, že má  rado sladkosti. Vieme, že sladkosti predstavujú
možnosť rý chleho prísunu energie do organizmu, o to viac treba zdôrazňovať a napomá hať
pravidelnému stravovaniu detí.

Literatúra:
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2. Ševčíková , Ľ. a kol.: Hygiena. Bratislava, UK Bratislava : 2006, 328 s.
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SENZORICKÁ  ZÁ ŤAŽ PRI PRÁ CI S POČ ÍTAČ MI

J. Pá ričková , L. Štrbá ková
riaditeľka: MUDr. D. Ševčovičová , MPH

Regioná lny ú rad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Ú vod
Rozvoj počítačových technológii napreduje a takmer každé pracovisko je vybavené

počítačom. Počítače vo veľkej miere pomá hajú  urýchľovať a uľahčovať prá cu, no na druhej
strane každodenná  a dlhodobá  prá ca s počítačmi priná ša riziká , ktoré si dnes len má lokto
uvedomuje.

Senzorická  zá ťaž. Vyplýva z požiadaviek periférnych zmyslových orgá nov a im
zodpovedajú cich štruktú r centrá lneho nervového systému.

Senzorickú  zá ťaž v pracovnom prostredí tvorí:
- zraková  zá ťaž, ktorá  sa hodnotí nepriamo prostredníctvom charakteristík prá ce a

pracovného prostredia z hľadiska zrakovej senzorickej zá ťaže pri prá ci a subjektívnej
odozvy zamestnancov na zrakovú  zá ťaž pri prá ci;

- sluchová  zá ťaž, ktorá  sa hodnotí nepriamo meraním expozície zamestnancov hluku v
pracovnom prostredí.

Pri hodnotení senzorickej zá ťaže pri prá ci sa prihliada aj na psychickú  pracovnú  zá ťaž.
Postup pri hodnotení senzorickej zá ťaže pri prá ci. Charakteristiky prá ce a pracovného

prostredia z hľadiska zrakovej senzorickej zá ťaže sú :
- veľkosť kritického detailu,
- ná ročnosť na diskriminá ciu detailov oproti pozadiu,
- ná roky na adaptá ciu zraku,
- ná roky na akomodá ciu a okohybné svaly,
- osvetlenie.

Charakteristiky subjektívnej odozvy zamestnancov na zrakovú  senzorickú  zá ťaž sú :
- zraková  ú nava,
- zrakové ťažkosti.

Legislatíva na ú seku ochrany zdravia zamestnancov pri prá ci s počítačom
- Zá kon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých

zá konov,
- Nariadenie vlá dy SR č. 276/2006 Z.z. o minimá lnych bezpečnostných a zdravotných

požiadavká ch pri prá ci so zobrazovacími jednotkami,
- Nariadenie vlá dy SR č. 359/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred

nepriaznivými ú činkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej zá ťaže pri prá ci,
- ď alšia platná  legislatíva na ú seku ochrany zdravia ľudí.

Výkon štá tneho zdravotného dozoru
V rá mci štá tneho zdravotného dozoru vykonali pracovníci RÚ VZ Martin kontroly na

pracoviská ch so zobrazovacími jednotkami vo vybraných podnikoch. Kontrolovalo sa

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007



376

umiestnenie a vybavenie pracovísk s počítačom v sú lade s platnou legislatívou. Sú časne
s výkonom štá tneho zdravotného dozoru sa prostredníctvom dotazníkov zisťovala:
- ú roveň  senzorickej zá ťaže zamestnancov vo vzťahu k pracovnému prostrediu a k

charakteru pracovnej činnosti podľa prílohy č. 8 k NV 359/2006 Z.z. A.1 Metóda na
hodnotenie senzorickej zá ťaže pri prá ci z hľadiska ú rovne pracovných podmienok,

- ú roveň  pracovného prostredia konkrétneho pracoviska podľa prílohy č. 8 k NV 359/2006
Z.z. A.2 Metóda hodnotenia pracoviska so zobrazovacími jednotkami,

- ú roveň  psychickej zá ťaže/subjektívne hodnotenie podľa dotazníka N5 a Meisterov
dotazník,

- ú roveň  zabezpečenia vyhovujú cich pracovných podmienok (zisťovanie režimu prá ce a
odpočinku, poskytovanie korekčných prostriedkov, zaškolenie zamestnancov, ú roveň
zabezpečenia preventívnych leká rskych prehliadok u zamestnancov) podľa vlastného
dotazníka Preventívneho pracovného leká rstva RÚ VZ Martin.

- Po spracovaní dotazníkov sme dospeli k zá verom, že:
- na kontrolovaných pracoviská ch sa nedodržiava fyziológia a ergonómia prá ce –

chýbajú ce vybavenie pracoviska, nesprá vne usporiadanie prvkov pracoviska, nevhodný
režim prá ce a odpočinku, zamestná vatelia nedovolia upraviť si pracovisko podľa potrieb
zamestnanca – musia mať pracovnú  plochu usporiadanú  podľa vnú torných noriem
spoločnosti,

- firmy nemajú  vôbec alebo len veľmi slabo spracované posú denia zdravotných rizík pri
prá ci s počítačom,

- zamestnanci nechodia na preventívne leká rske prehliadky alebo ich ná plň  nie je
dostatočná  pre prá cu so zobrazovacími jednotkami; v mnohých prípadoch sme sa stretli so
začínajú cimi zdravotnými ťažkosťami u zamestnancov podľa ich subjektívneho
vyjadrenia.

Hlavnou príčinou zistených skutočností je:
- nedostatočná  informovanosť zamestná vateľov ako aj zamestnancov o legislatíve týkajú cej

sa ochrany zdravia ľudí, o zdravotných riziká ch vyplývajú cich z charakteru prá ce s
počítačom, o možnostiach prevencie,

- nespracované alebo nedostatočne spracované posú denie rizík pri prá ci s počítačom,
- nevedomosť bezpečnostných technikov o možných zdravotných dôsledkoch takejto prá ce

– nemôžu poskytnú ť dostatočné informá cie zamestnancom ako aj zamestná vateľom,
pretože nemajú  zdravotnícke vzdelanie a dostatočne nerozumejú  problematike v oblasti
zdravotných rizík,

- formá lne robené školenia, kde ide len o splnenie litery zá kona,
- nedostatočné zaškolenie zamestnancov na danú  prá cu a chýbajú ca inštruktá ž

fyziologických a ergonomických princípov danej prá ce,
- nedostatočná  kontrola dodržiavania preventívnych opatrení,
- nedostatočné cenenie si vlastného zdravia u zamestnancov – aj keď  mali nariadené

prestá vky od zamestná vateľa, nedodržiavali ich (aby stihli dorobiť zadelenú  prá cu), alebo
ú čel oddychu využívali nesprá vnym spôsobom (pokračovali prá cou, pri ktorej si namá hali
zrak).

Zá ver
Môžeme konštatovať, že po intervenciá ch a eduká ciá ch zamestná vateľov a pracovníkov

BOZP odbornými zamestnancami odboru PPL – RÚ VZ Martin, zamestná vatelia majú
väčšinou snahu zabezpečiť na počítačových pracoviská ch vhodné podmienky. Nemajú  však
prehľad o platnej legislatíve týkajú cej sa ochrany zdravia ľudí,  spoliehajú  sa len na svojich
zmluvných bezpečnostných technikov.
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So zamestná vateľmi sme zistené nedostatky prerokovali a dohodol sa postup ich
odstrá nenia; ponú kli sme im spoluprá cu v oblasti poradenstva prá ce so zobrazovacími
jednotkami a tiež poradenstvo v oblasti preventívnych leká rskych prehliadok u zamestnancov,
u ktorých tvorí prá ca s počítačom nosnú  časť ich pracovnej činnosti. Zamestná vateľom sme
nariadili vypracovať posudky o riziku pri prá ci so zobrazovacími jednotkami v sú lade s
platnou legislatívou ako aj ď alšie preventívne opatrenia na zníženie rizika (vhodný režim
prá ce a odpočinku, zdravotný dohľad, vhodné vybavenie pracoviska).

Ú loha odborných pracovníkov RÚ VZ
- výkon ŠZD zameraný najmä na pracoviská  s celodennou prá cou s počítačom (umiestnenie

a vybavenie pracoviska, režim prá ce a odpočinku, posú denie zdravotných rizík
vyplývajú cich z charakteru prá ce, poskytovanie korekčných prostriedkov pre
zamestnancov),

- kontrola vykoná vania preventívnych leká rskych prehliadok u zamestnancov spolu s
poradenstvom zamestná vateľom v tejto oblasti,

- poradenstvo zamestnancom, predná šky, propagačné materiá ly.



378

PROJEKT NPPZ:  INFORMOVANIE VYBRANÝ CH SKUPÍN OBYVATEĽOV
O RIZIKÁCH LEGÁLNYCH DROG V REGIÓ NE LIPTOV

Ľ . Benková
RÚ VZ so sídlom v Liptovskom Mikulá ši

riaditeľ: MUDr. E. Chobotová

RÚ VZ so sídlom v Liptovskom Mikulá ši v spolupráci s obč ianskym združ ením IOGT
– Spoloč nosť pre zdravý ž ivotný štýl realizuje projekt „Informovanie vybratých skupín
obyvateľov o rizikách legá lnych drog v regióne Liptov“. Projekt bol zaradený medzi projekty
Ná rodného programu podpory zdravia.

V rámci projektu boli vytvorené a inštalované zdravotno-výchovné plagá ty
upozorň ujúce na zdravotné a spoloč enské problémy spojené s fajč ením a nadmernou
konzumáciou alkoholu. Na stredných školách sa zá roveň  uskutoč nili intervencie vo forme
besied vyhodnotených dotazníkovým prieskumom.

Plagá ty sú umiestň ované na miesta, ktoré sú dostupné širokej verejnosti: centrá lne
tabule obcí, kiná , úrady, ambulancie leká rov, školy.

Pred umiestň ovaním plagá tov sme urobili prieskum, ktorý potvrdil nedostatok
antireklamy na alkohol a tabakové výrobky. Na otázku z prieskumu „Videli ste niekedy
reklamu odrádzajúcu od zneuž ívania alkoholu?“ 80% opýtaných odpovedalo, ž e takúto
reklamu nevideli.

Na otázku “Uvítali by ste reklamu, ktorá  informuje o rizikách nadmerného pitia
alkoholu?“ 86% opýtaných odpovedalo odpoveďou „áno“. Prieskumu sa zúč astnilo 292
respondentov (pracovníci úradov, škôl, študenti, rodič ia detí materských škôl).

Východiskový plagá t s názvom „Čo vplýva na naše zdravie“ graficky znázorň uje aj
faktor najviac ovplyvň ujúci zdravie (približ ne v 50%) – ž ivotný štýl. Intervenciami v oblasti
faktorov ž ivotného štýlu sa môž e výrazne ovplyvniť zdravotný stav populácie. Veď  len na
nádorové a srdcovo-cievne ochorenia zomierajú v SR viac ako tri štvrtiny obyvateľstva. Tri
hlavné rizikové faktory: už ívanie tabaku, nízka fyzická  aktivita a nesprávna výž iva, sú faktory
preventabilné.

Plagá ty týkajúce sa  problematiky fajč enia
Fajč enie je najrozšírenejší a najdôlež itejší rizikový faktor chronických chorôb. Na

ochorenia z tabaku (rakovina, chronické pľúcne choroby, srdcovo-cievne ochorenia) zomrelo
v 20. storoč í na celom svete okolo 100 miliónov ľudí.

Nebezpeč nosť fajč enia vyjadruje plagá t s názvom „Spotrebný tovar, ktorého
použ ívanie podľa návodu spôsobuje smrť“. Znázorň uje cigaretu, z ktorej  vystupujú názvy
chemiká lií cigaretového dymu. Zvlá šť sú označ ené tie, ktoré sú  karcinogénne.

Ďalší plagá t upozorň uje na pokles potencie u silných fajč iarov, č o spôsobujú zmeny
v stenách tepien s následnou poruchou výž ivy pohlavných orgánov. Fajč enie poškodzuje aj
kvalitu a kvantitu spermií.

Text ďalšieho plagá tu znie: „Prestať fajč iť znamená  získať slobodu“. Ide o slobodu
bez abstinenč ných príznakov spojených s dysfóriou, poruchou sústredenia, podrá ž denosti,
nespavosti atď .

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Plagá tom s textom „Prestať sa dá“ vyzývame fajč iarov, aby sa pokúsili zanechať svoje
fajč enie a ponúkame k tomu poradenstvo na webových stránkach RÚ VZ Liptovský Mikulá š
a obč ianskeho združ enia Spoloč nosť pre zdravý ž ivotný štýl.

Ďalšia skupina plagá tov sa vzťahuje k najproblémovejšej droge nielen na Slovensku,
ale aj v EÚ  – k alkoholu.

Ľ udia nadmerne už ívajúci alkohol okrem škôd na sebe spôsobujú škody aj iným
osobám. Alkohol v EÚ  má  roč ne na svedomí:
- 60 tisíc novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou,
- 5 – 9 miliónov detí ž ijúcich v rodinách negatívne postihnutých alkoholom,
- 10 tisíc úmrtí iných osôb ako konzumujúcich alkohol pri dopravných nehodách (1).

Plagá t s textom „Riziká  alkoholu“ znázorň uje rozsah ohrozenia zdravia alkoholom:
bez ohľadu na drogovú závislosť je alkohol príč inou približ ne 60 druhov ochorení
a zdravotných ťaž kostí.

Obyvatelia Európskeho regiónu pijú alkohol dvojnásobne viac ako je celosvetový
priemer. Alkohol pripravuje európske ekonomiky o 125 miliá rd Euro roč ne. Alkohol je tretím
najč astejším rizikovým faktorom úmrtia a poškodenia zdravia a prvým najzávaž nejším
u mladých ľudí.

Alkohol spôsobuje na Slovensku až  8 % všetkých úmrtí roč ne. Podieľa sa na vzniku
10,8% chorôb. V rámci EÚ  má  alkohol na svedomí 25% úmrtnosti mladých muž ov do 26
rokov.

Plagá t „Ú skalia zneuž ívania alkoholu“ znázorň uje súvislosť medzi hladinou alkoholu
v krvi a správaním sa. Riziko úrazu sa zvyšuje po vypití jediného „drinku“ (hladina alkoholu
cca 0,4 promile).  Ako „1 drink“ je označ ované 1 pivo „dvanástka“, 2 dl vína alebo pol dl
destilá tu. Agresivita, impulzívnosť vzrastá  pri hladine alkoholu 1,2 promile (približ ne 3
drinky).

Text ďalšieho plagá tu znie: „Aj pivo môž e poškodiť peč eň “. Medzi najč astejšie
telesné ochorenia z alkoholu patria choroby peč ene až  po cirhózu. 50 – 70% cirhóz  je
spôsobených nadmerným pitím alkoholu. Cirhóza je  diagnostikovaná  u 20 – 30%
alkoholikov.

V priebehu projektu sa uskutoč nili besedy s mládež ou a práve pri téme piva sa ukázala
rozšírenosť mýtu: Pivo ani nie je alkohol. Bolo potrebné vyvracať tieto dezinformácie.

V jednej fľaši  piva “dvanástky“ je obsah alkoholu rovnaký (20 g) ako v 2 dl vína
alebo v 50 ml destilá tu.

Ďalší plagá t s textom „Alkohol poškodzuje mozog“ znázorň uje dva mozgy
šesťmesač ného dieťaťa. Vpravo je poškodený mozog dieťaťa, ktorého matka v tehotenstve
nadmerne pila alkohol.

Text ďalšieho plagá tu znie „Ponúkajte svojim hosťom aj nealkoholické nápoje,
uká ž ete tým, ž e ste tolerantní a ž e si ich vá ž ite“.

Mnohým ľuďom na Slovensku sa zdá  nepitie alkoholu ako anomá lia. Na Slovensku je
5% ľudí, ktorí alkohol vôbec nepijú (275 000 ľudí). V EÚ  nepije alkohol 15% dospelých (55
miliónov).

Intervencie na stredných školách – prevencia ochorení a závislostí
Besedy so študentmi boli zamerané na hlavné faktory vplývajúce nielen na vznik

závislostí, ale aj na vznik chronických ochorení: správnu  výž ivu, pohybovú aktivitu, fajč enie
a alkohol.

Keďž e legá lne drogy, ako aj ostatné návykové lá tky, sa už ívajú s cieľom zlepšiť si
ná ladu alebo zahnať nepríjemné pocity, podstatnou č asťou intervencie boli informácie
o biochemickej podstate príjemných pocitov. Biochemická  podstata je rovnaká  pri
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akomkoľvek potešení v ž ivote: pri poč úvaní hudby, posedení s priateľmi,  konzumovaní
č okolády, úspechu v športe, v škole atď . Príjemné pocity sú výsledkom tvorby
neurotransmiterov  v  mozgu, ktoré  aktivujú spojenia neurónov medzi stredným mozgom a
predným mozgom, vrá tane nucleus accumbens a amygdaly. Ide o  „centrum slasti“ (alebo
odmeny, pôž itku, šťastia), č iž e  mezolimbokortiká lny dopamínový systém. Existuje množ stvo
č inností aktivujúcich centrum spokojnosti. Nešťastný, frustrovaný č lovek má  väč šie riziko, ž e
siahne po sladkosti, č okoláde, alkohole alebo inej návykovej lá tke. Kaž dý č lovek je ale
individualita so svojimi problémami a radosťami. Zníž iť frustráciu, zvýšiť pocit spokojnosti,
je zá lež itosťou individuá lnou pre kaž dého jedinca. Preto neexistuje univerzá lny recept na
prevenciu závislostí, na podporu zdravia, prevenciu ochorení.

Alkohol a nikotín sú drogy, ktoré (na úkor zdravia) stimulujú centrum odmeny
v mozgu  nasledovne. Pri alkohole dochádza v neurónoch k zvýšenej tvorbe dopamínu,
endorfínov, serotonínu, GABA a glutamá tu. Nikotín zvyšuje tvorbu endorfínov  a dopamínu.

Alkohol a nikotín sú iniciač nými drogami. Závislý prechádza na tvrdé drogy v snahe
zvýšiť príjemné pocity.

Mozog si stimulácie „centier slasti“ pamätá . Spojenia buniek v mozgu sa menia,
vzniká  prepojenie s hipokampom, centrom pamäti a amygdalou, centrom emócií. Bunky
v mozgu dlhodobo zaplavované dopamínom strácajú svoju normá lnu citlivosť.

„Ako byť šťastný bez drog“ bola úvodná  téma intervencií na stredných školách
v rámci ná šho projektu. Bolo dôlež ité poskytnúť priestor študentom na zamyslenie sa nad
svojim individuá lnym šťastím v ž ivote. Študenti boli  vedení:
- k sebapoznávaniu (uvedomeniu si hlavne svojich pozitívnych vlastností),
- k uvedomeniu si svojich cieľov v ž ivote (takých, aby aktívnou prácou dosiahli v ž ivote

úspech, spokojnosť),
- k poznávaniu svojich potrieb.

Neuspokojené potreby vedú k frustrácii a väč šiemu riziku už ívania psychoaktívnych
lá tok. Po naplnení základných telesných potrieb veľmi dôlež itou sa stáva potreba milovať
a byť milovaný, ďalej potreba vedomia vlastnej hodnoty a sebarealizácie.

V rámci motivácie k pohybovej aktivite a správnej výž ive boli študenti oboznámení
o.i. aj o  vplyve  pohybu na stimuláciu  „centra šťastia“ endorfínmi.

Výž iva má  svoj význam pre dobrú ná ladu. Študenti boli oboznámení so zásadami
správnej výž ivy ako aj s metabolizmom neurotransmiterov tvoriacich sa z psychoaktívnych
aminokyselín. Hovorilo sa aj o mož nosti závislosti na sladkostiach. Po konzumácii sladkostí
zaznamenali vedci tiež  rast receptorov dopamínu v mozgu.

Študenti boli oboznámení aj s charakteristikou rizikových jedincov náchylných už ívať
návykové lá tky. Viac rizikoví jedinci sú charakterizovaní  ako impulzívni, s poruchou
pozornosti, citovo labilní, výbušní, s problémami s uč ením a s rešpektovaním pokynov
v škole, doma, s udrž iavaním poriadku. Sú to jedinci so slabším nervovým systémom.
U týchto jedincov nejde o poruchu charakteru, ale ide o biologickú poruchu mozgu. Môž e ísť
o nedostatoč nú tvorbu neurotrasmiterov v mozgu – hlavne dopamínu a serotonínu. Až  tretina
z nich môž e mať v budúcnosti problémy s alkoholom, drogami a antisociá lnym chovaním!

Pozitívna motivácia k zdravému spôsobu ž ivota a negatívna motivácia (informácie
o alkohole a tabaku) boli prostriedky na ovplyvnenie postojov mladej generácie vo vzťahu
k legá lnym drogám.

Záver
Distribúciou plagá tov s témou fajč enie a alkohol, intervenciami na školách,

rokovaniami so zástupcami obcí, zdravotníckych zriadení, úradov, cirkví, upozorň ovali
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pracovníci RÚ VZ a obč ianskeho združ enia IOGT – Spoloč nosť pre zdravý ž ivotný štýl
širokú verejnosť regiónu Liptov na problematiku nadmernej konzumácie alkoholu a fajč enia.

Literatúra:
1. Správa o alkohole pre EÚ  z júla 2006.
2. Drogový informač ný portá l, sept. 2006.
3. Nešpor, K.:  Prevence problémů  spusobených návykovými lá tkami. Praha.
4. Podpora zdravia. Bratislava : Ná rodné centrum podpory zdravia 1999.
5. Koukolík, F.: Lidský mozek. Praha :  Portá l  2002.
6. Vinař, O.:  Ú loha neurotransmiterov. Forum medicinae 2, 1999, s. 22-29.
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NOVĚ  ZAVÁ DĚ NÉ METODY PRO HODNOCENÍ  FYZICKÉ ZÁ TĚ Ž E POMOCÍ
VÝPOČ ETNÍCH METOD: ENERGETICKÝ  VÝDEJ, RULA, OWAS, NIOSH, LOW

BACK ANALÝZA VE VAZBĚ  NA ERGONOMICKÝ  PROGRAM JACK

PŘ ÍSTROJE SPOLEČ NOSTI GETA V.O.S. A JEJICH POUŽ ITÍ  PŘ I HODNOCENÍ
PRACOVNÍ  FYZICKÉ ZÁ TĚ Ž E

P. Gaď ourek
GETA v.o.s. Praha, Č eská republika

Fyziologické  metody (Č R) - měřicí metody na měření lokální svalové  zátě ž e horních
končetin, nejvíce chorob z povolání:
- tenzometrie,
- elektromyografie,
- energetický výdej.

Biomechanické  modely (zahraničí) - vycházejí z údajů zjištěných v teré nu a z
mnohaletých studií:
- RULA
- OWAS
- NIOSH
- Low Back Compression Analysis
- Fatique Analysis

Tenzometrie - Digitální tenzometr DT I (obr. 1 a 2) - vychází se z “Podlešákových“
tabulek maximálních svalových sil podle poloh horních končetin. Využ ití je pro manipulaci s
břemeny, manipulaci s pákami ap.

Obr. 1. Digitální tenzometr DT I

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Obr. 2. Tenzometrie (Digitální tenzometr DTI)

Elektromyografie - EMG Holter / Analyzer (obr. 3)
- Lokální svalová zátě ž  horních končetin - svaly předloktí (obr. 4).
- Metoda je vhodná pro více prací než  tenzometrie, projeví se polohy a počty pohybů.
- Kriteria (limity): postaveny pro jednostrannou zátě ž  měření sil - celosměnový průmě r

%Fmax, nadlimitní síly (55-70%, nad 70%), rozlišuje se statická a dynamická zátě ž  (obr.
5).

Obr. 3. EMG Holter / Analyzer
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Obr. 4. EMG Holter / Analyzer  - Lokální svalová zátě ž  horních končetin

Obr.5. Vyhodnocení kompletní směny (EMG Holter / Analyzer)



385

Energetický výdej - program EvKat (obr. 6)
- tabulková metoda založ ena na pracovním snímku popisujícím  pracovní činnosti,
- odhad energetické ho výdeje z celosměnové ho měření srdeční frekvence,
- výpočet energetické ho výdeje na základě  ventilometrie.

Obr. 6. Energetický výdej - program EvKat

Biomechanické  metody - program Technomatix JACK
(RULA, OWAS, NIOSH (břemena), Low Back Compression Analysis, Fatique Analysis,
energetický výdej, MTM-1)
- tabulkové  metody (checklisty),
- simulační 3D programy.

Technomatix JACK
- 3D simulační nástroj pro studii lidské ho chování při práci. Umož ň uje simulovat,

kontrolovat a vyhodnocovat působení pracovní činnosti a pracovního místa na člověka,
- ergonomický nástroj pro simulaci a optimalizaci pracovního prostředí,
- silný nástroj pro pracovní lé kaře, ergonomy a techniky.
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JACK  a  JILL antropometrie (obr.7)
Digitální model Jack a Jill má reálné  biomechanické  vlastnosti s přirozeným pohybem a

rozsahy kloubů, které  byly převzaty ze studií NASA. Model člověka se skládá ze 71 segmentů
a 69 kloubů, z nichž  některé  mají více os a více stupň ů volnosti; celkem 135.

Obr.7. JACK  a  JILL antropometrie

JACK - Biomechanický model (Low Back Compresion Analysis)
- vyhodnotí se tlak ve spodní části zad pro daný úkon (L4/L5 obratel),
- návrhové  doporučení dle průmyslových standardů a norem (NIOSH),
- detailní biomechanický model svalů trupu (obr. 8, 9).

Obr. 8. Vyhodnotí se tlak ve spodní části zad pro daný úkon (L4/L5 obratel)
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Obr. 9. Low Back Compresion Analysis

JACK – RULA (Rapid Upper Limb Assement)
Vyhodnocení, zda pracovníci nejsou vystaveny riziku vzniku onemocnění horních

končetin.
RULA:
- odhadne riziko onemocnění horních končetin na základě  postavení tě la, už ití svalů, váhy

břemene, trvání úkonu a frekvence opakování úkonu,
- přiřadí zkoumané mu úkonu hodnotící číslo, které  označí potřebu modifikace úkonu pro

sníž ení rizika vzniku onemocnění horních končetin (obr. 10).

Obr. 10. Rapid Upper Limb Assement
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JACK – OWAS (Owako Working Posture)
Rychlá kontrola pracovní pozice a postoje z hlediska komfortu, zhodnocení

nalé havosti korektivních opatření.
- zhodnotí se relativní nepohodlí pracovní pozice na základě  polohy zad, rukou a nohou a

hladiny zatíž ení,
- dané mu pracovnímu postoji se přiřadí hodnotící číslo, které  označuje nalé havost prové st

korektivní měření k sníž ení potencionálního nebezpečí zranění pracovníka (obr. 11).

Obr. 11. Owako Working Posture

Obr. 12. JACK - Manipulace s břemeny
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JACK - Manipulace s břemeny (obr. 12)
Predikce statické  síly:

- analýza úkonů jako zdvihání, pokládání, tlačení, táhnutí, kroucení a ohýbání,
- jaké  procento populace můž e vykonat daný úkon?

NIOSH - zdvihání břemen:
- předpokládaná váha nebo zatíž ení vzhledem k drž ení tě la, kterou vě tšina zdravých

pracovníků můž e bezpečně  zdvihat po časovou periodu.
Limity pro manipulaci s břemeny:

- zhodnocení úkonů jako zdvihání, pokládání, tlačení, táhnutí a přenášení vzhledem k
riziku vzniku bolesti v zádech. Určení maximální přípustné  váhy nebo procenta populace
schopné  úkon prové st.

Shrnutí mož ností programu Technomatix JACK
- tvorba virtuálního pracovního prostředí s biomechanicky přesným digitálním modelem

pracovníka,
- analýza biomechanické ho zatíž ení kloubů, stanovení napě tí v zádech (bedra), zatíž ení

svalů,
- okamž ité  ověření silových mož ností, průřezově  přes celou populaci,
- zhodnocení co pracovník vidí, kam dosáhne, zda je schopen výrobek správně  uchopit, jak

se do prostředí vejde, jak pohodlně  se cítí,
- výpočet metabolické ho energetické ho výdeje,
- analýza postoje a drž ení tě la během pracovního úkonu včetně  porovnání pro malé  a velké

osoby, zhodnocení nepříjemných a namáhavých až  bolestivých pozic, včetně  nebezpečí
poranění,

- zhodnocení únavy, výpočet doby odpočinku v závislosti na pracovní poloze, zatíž ení a
typu činnosti,

- optimalizace dé lky pracovní činnosti pomocí časových standardů pro předpově ď  doby
trvání pracovních úkonů, metoda MTM-1,

- ověření časové ho sledu operací, posloupnost práce, optimalizaci rozmístění nástrojů a
strojů na pracovišti, ověření smontovatelnosti dílů atd.,

- výhody: kratší čas návrhu, niž ší náklady na vývoj, vyšší kvalita, produktivita a
bezpečnost práce.

Zastoupení pro Slovensko:

EMTE – Company s.r.o.
Teslova 16

821 02 Bratislava
Tel.: 244 454 680

E-mail:emte@emtecompany.sk
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INTEGRÁ CIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝ CH ŽIAKOV V RÁ MCI VÝ CHOVNO –
VZDELÁ VACIEHO PROCESU NA ZÁ KLADNÝ CH ŠKOLÁ CH

M. Imrišková
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

riaditeľ : MUDr. J. Krak, MPH

Príspevok prezentuje vytváranie primeraný ch pracovný ch podmienok pre
zabezpeč enie vyuč ovacieho procesu v rámci integrácie zdravotne postihnutý ch žiakov do
kolektívu zdravý ch rovesníkov spolu so zabezpeč ovaním ich lieč ebného režimu.

Zač iatky integrácie zdravotne
postihnutý ch žiakov v Poprade sa datujú
od roku 1995. Na Základnej škole Ul.
Mládeže na sídlisku  Poprad - JUH
v spolupráci s OZ pre telesne postihnuté
deti okresu Poprad sa zač ali vytvárať
podmienky pre zač lenenie takto
hendikepovaný ch žiakov do
vyuč ovacieho procesu a zároveň so
zachovaním ich lieč ebného režimu (obr.
1, 2).

      Obr. 1. ZŠ Ul. Mládeže na sídlisku  Poprad – JUH

V súč asnosti školu navš tevuje 625 žiakov, z toho je 64 žiakov zdravotne postihnutý ch.
Sú rozmiestnení do vš etký ch roč níkov školy. Prevahu zdravotného postihu tvoria diagnózy

DMO. Podľ a vyjadrenia riaditeľ ky školy
medzi týmito deťmi je veľ a talentovo
nadaný ch žiakov.

V I. etape bol v škole vybudovaný
bezbarié rový  prístup do budovy a upravené
WC pre vozič károv. V II. etape vznikla
rehabilitač ná miestnosť –  mokrá a suchá
č asť  (masážna vaňa, vírivka, sauna,
parafín, elektrolieč ba, miestnosť pre
lieč ebný  telocvik), poč ítač ová miestnosť
a š atňa (obr. 3 – 9). Tieto priestory sa
nachádzajú v jednom trakte prízemnej č asti
budovy školy.

Obr. 2. Integrácia zdravotne postihnutý ch detí

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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Obr. 3. a 4. Rehabilitač ná miestnosť

    Obr. 5. Vírivá a perlivá vaňa         Obr. 6. Školský  bazén

    Obr. 7. Elektrolieč ba          Obr. 8. Parafín

Aby žiaci mali vhodný  prístup do uč ební na poschodí, bola inš talovaná vý ťahová
ploš ina (obr. 10).

Integrovaní žiaci majú individuálny plán vyuč ovania. Ich rozvrhy hodín sú
prispô sobené  potrebám lieč ebného režimu, ktorý  im naordinoval odborný  lekár a vykonávajú
ho pod dozorom zdravotnej sestry, fyzioterapeuta a dvoch asistentov uč iteľ ov (obr. 11 a 12).
Odborný  lekár dvakrát mesač ne vykonáva kontrolu zdravotného stavu žiakov a prípadne
upravuje lieč ebný  režim.
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Obr. 9. Poč ítač ová uč ebňa             Obr. 10. Vý ťahová ploš ina

Obr. 11. a 12. Cvič enie pod dozorom fyzioterapeutov

Materiálové  zabezpeč enie a zdroje financií boli jednak zo strany zriaďovateľ a školy,
ale veľ a finanč ný ch prostriedkov škola získala od sponzorov a prostredníctvom OZ pre
telesne postihnuté  deti.

Aké  sú výhody integrač ného rieš enia? Postihnuté  dieťa sa uč í samostatnosti, lepš ie
zvláda prekážky, zdravé  deti sa uč ia ohľ aduplnosti a prejavujú svojím postihnutým
spolužiakom neziš tnú pomoc.
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SPOMIENKA NA IVANA STODOLU

H. Rapantová
Ú stav hygieny Leká rskej fakulty UK, Bratislava

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

V období medzi dvoma krá tko po
sebe nasledujú cimi vý roč iami vý znamnej
osobnosti našich ná rodný ch dejín (* 10.
3. 1888 – † 26. 3. 1977) chceme si aj
touto formou uctiť pamiatku liptovského
rodá ka, literá ta a dramatika, ale aj leká ra,
organizá tora a reformá tora ná šho
verejného zdravotníctva, priekopníka
sociá lneho leká rstva a zdravotnej osvety,
vysokoškolského uč iteľa a predovšetký m
ušľachtilého č loveka – doc. MUDr. Ivana
Stodolu.

Hoci vedomie slovenskej kultú rnej
pospolitosti si ho uchová va viac ako
autora divadelný ch hier, kratších č i
dlhších próz a majstrovskej memoá rovej
literatú ry, Ivan Stodola bol predovšetký m
leká rom. Sá m o tom napísal toto
vyznanie: „Dramatická  tvorba a divadlo
si v mojom živote vydobyli vý znamné
miesto. Jednako však boli iba zá ľubou,
vý plňou voľnej chvíle, prostriedkom na
pookriatie, vý poveďou toho, čo vo mne
kypelo, keď som sa nakrá tko uvoľnil zo
zovretia profesioná lnych povinností.
Mojou hlavnou životnou č innosťou bola

medicína, najmä boj proti tuberkulóze. V obidvoch odboroch ma však podnecovala rovnaká
pohnú tka – ú silie pomá hať č loveku a hľadať protiliek na ľudské trá penia a bolesti. Bolesti tela
a duše“.

Čarovné zá kutia Liptova pod majestá tom veľhôr, malebná , miestami i divoká  a drsná
prírodná  scenéria, dobrosrdečný , ú primný  a pracovitý  ľud tejto oblasti sa spolu s jej bohatou
kultú rnou tradíciou a cenný m genofondom Stodolovcov podieľali na formovaní všestrannej a
vitá lnej osobnosti, obdarenej neobyčajnou vnímavosťou, citovosťou, literá rnym talentom,
bystrý m umom, č istou dôverč ivou dušou s „ há dam až naivnou vierou v ľudskú  spravodlivosť
a konečné víťazstvo pravdy“ a schopnosťou pretvá rať idey v skutky a č iny bez zbytočnej
pompy a oká zalostí.

Rodinné zá zemie bolo tomuto vý voju tiež veľmi priaznivé. Vyrastal vo vlasteneckom
kultú rnom prostredí, kde zohrá vali zá važnú  ú lohu ochotnícke divadlo a zborový  spev, do

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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č innosti ktorý ch sa aktívne zapá jal. V tejto sú vislosti píše: „Moje zablú denie do divadelného
sveta sa zakladalo na ú silí vypomôcť našim ochotníkom v neopísateľnej chudobe a nedostatku
pôvodný ch hier“.

Otec bol najprv spolumajiteľom garbiarne, neskôr sa stal odborný m uč iteľom. Matka
bola uč iteľkou na ľudovej škole. Ambicióznosť chlapca podnietil aj príklad jeho slá vnych a
ú spešný ch strý kov – Aurela, Emila a Kornela. Pri voľbe leká rskeho povolania mu bol vzorom
ďalší príbuzný  dr. Jozef Bella, ú spešný  a obľú bený  mikulá šsky leká r. Pod tý mto vplyvom
v ňom dozrievalo poznanie, že život neslobodno len tak premá rniť.

Na roky dospievania si Stodola spomína takto: „V našej rodinnej vý chove veľmi dbali,
aby sme nikdy nezahá ľali, povinnosti si plnili a hlavne svoj rod, slovenský  ná rod za každej
situá cie podporovali“.

V odôvodnení sú dneho rozsudku politického procesu s neprá vom obvinený m Ivanom
Stodolom zač iatkom päťdesiatych rokov 20. storoč ia sa okrem iného uvá dzalo, že korene jeho
trestnej č innosti boli v jeho buržoá znej ideológii a triednom pôvode. Tý mto aj Stodolu
zaradili medzi predstaviteľov „ buržoá zneho nacionalizmu“.

Po gymnaziá lnych štú diá ch v Prešove a Kežmarku sa Ivan Stodola zapísal na
budapeštiansku leká rsku fakultu. Využil aj možnosť dvojsemestrá lneho štú dia na niektorej zo
zahraničný ch univerzít a v treťom ročníku už poč ú va predná šky vynikajú cich profesorov
internej medicíny, chirurgie, pôrodníctva a patologickej anatómie na Humboldtovej univerzite
v Berlíne.

Tu po ukončení štú dia, už ako doktor všeobecnej medicíny, absolvuje aj ročnú
doškoľovaciu prax s predná škami a cvičeniami, ktorá  bola podmienkou na definitívne
získanie leká rskeho diplomu. Vo večerný ch hodiná ch zase navštevuje kurzy zubného
leká rstva a protetiky, aby aj v tomto odbore mohol poskytovať služby pacientom a zabezpeč iť
si tak, najmä v zač iatkoch, existenčné minimum.

K vysokoškolskej vý bave absolventov patril aj vojenský  vý cvik, rozdelený  na dve
etapy. Počas štú dia si Stodola tú to povinnosť splnil v populá rnom regimente vo Viedni, po
získaní diplomu polročnou prá cou vo vojenskej poľnej nemocnici v Salzburgu. Mal teda dosť
príležitostí na získanie skú seností, istoty a rutiny pre vý kon povolania praktického leká ra.

Budapešť, Berlín, Viedeň, Salzburg – všetko mestá , ktoré ponú kali bohaté možnosti
zá žitkov. Stodola ich popri spolkovom živote slovenský ch študentov dychtivo využíval.
Lacné vstupenky „ na stá tie“ do opery, operety, na koncerty a č inoherné predstavenia a
„ študentské“ vstupné do galérií boli stá lou položkou jeho skromného rozpoč tu. Svet mú z sa
stal trvalou sú časťou jeho života.

Krá tko pred vypuknutím prvej svetovej vojny sa MUDr. Ivan Stodola vracia do
Mikulá ša, a pretože sa mu nepodarilo získať uvoľnené miesto mestského leká ra s fixný m
platom štá tnych leká rov, začína si budovať sú kromnú  leká rsku prax.

V rodičovskom dome, u Žiaranov, vo vyšnom Huštá ku si zariadil skromnú  ordiná ciu
praktického a zubného leká ra. Krá tko nato sa stal vojenský m leká rom, vykoná vajú c zdravotnú
a protiepidemickú  službu na bojiská ch i v zá zemí. Keďže bol označovaný  za VP (politisch
verdächtig), zadeľovali ho na najhoršie ú seky frontu. Prežil. Aj ako veliteľ cholerového vlaku,
aj ako veliteľ vojenskej infekčnej nemocnice pre nakazený ch škvrnitý m tý fom.

Po vzniku Československej republiky bolo treba naliehavo riešiť mnohé zdravotné a
zdravotnícke problémy, ktoré boli na Slovensku vý raznejšie než v Čechá ch a na Morave.
Zdravotno-hygienická  a kultú rna zaostalosť slovenského vidieka, nedostatok nemocníc a
ďalších zdravotníckych zariadení, nedostatok leká rov, komplikovali situá ciu v boji proti
infekčný m chorobá m, riešenie ktorej sa ukazovalo ako prvoradé.

Zná my kysucký  leká r dr. Ivan Há lek sa stal vlá dnym referentom pre verejné
zdravotníctvo na Ministerstve s plnou mocou pre sprá vu Slovenska. Pozval si všetký ch 35
slovenský ch leká rov a Ivana Stodolu vybral a vymenoval za hlavného leká ra Liptovskej župy,
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neskôr rozšírenej župy Podtatranskej, s ohľadom na jeho rozhľadenosť a organizá torský
talent.

Tá to udalosť pozmenila predchá dzajú cu Stodolovu orientá ciu na medicínsku prax.
Funkciu prijal, lebo si uvedomoval, že ak sa má  Slovensko stať kultú rnou krajinou, potrebuje
aj vlastný ch ú radný ch leká rov, ktorí by vo finančný ch rozpoč toch bojovali o každú  korunku
na zriaďovanie, prístrojové vybavenie a prevá dzku liečebný ch (nemocnice, vrá tane
epidemický ch, infekčné pavilóny, ambulatóriá ), preventívnych (poradne a dispenzá re,
sanatóriá  a kú pele, stanice hygienickej a protiepidemickej služby – na asaná ciu prostredia, na
vykoná vanie očkovania, vyhľadá vanie a evidenciu chorý ch a chorobou ohrozený ch, s
povinný m hlá sením určený ch chorôb) a zdravotno-sociá lnych zariadení (pre opustené a
postihnuté deti, pre starý ch a bezvlá dnych občanov, pre choromyseľný ch s prognózou
trvalého stavu, pre alkoholikov).

Sociá lno-zdravotnú  č innosť považuje Stodola za azda najšľachetnejšie odvetvie na
poli verejného ú č inkovania. Za starostlivosť o tý ch najbiednejších a najchudobnejších má  brať
plnú  zodpovednosť štá t. „Len štá t, ktorý  si vie tý chto opatriť, má  oprá vnenosť menovať sa
kultú rnym“.

Naliehavou bola aj potreba odborne vyškoľovať zdravotné sestry a leká rov,
pôsobiacich na ú seku praktickej realizá cie sociá lneho leká rstva, ako odvetvia medicíny, ktoré
sa zaoberá  spoločensky, kultú rne a ekonomicky ovplyvnený mi chorobami hromadného
vý skytu, vyplý vajú cimi aj zo zlý ch pomerov v oblasti hygieny vody, hygieny vý živy a
stravovania, hygieny bý vania, osobnej hygieny a celkovej životosprá vy.

V prvý ch decéniá ch 20. storoč ia hlavný mi predstaviteľmi sociá lneho moru boli
tuberkulóza, alkoholizmus a pohlavné choroby. Ď alej to boli brušný  tý fus a ďalšie č revné
ná kazy, prená šané vodou, mliekom, potravinami, muchami a bacilonosičmi; škvrnitý  tý fus,
prená šaný  všami; trachóm, reumatizmus a malá ria. Alarmujú ca bola najmä vysoká  dojčenská
a detská  úmrtnosť, taktiež i chorobnosť a nedostatočná  pôrodnícka starostlivosť.

Napokon, a to bolo veľmi dôležité, bolo treba sú stavne poučovať a informovať najmä
pospolitý  ľud a školskú  mlá dež – o príč iná ch ochorení a spôsoboch, ako sa im brá niť –
všetký mi formami zdravotnej vý chovy a osvety (predná škami, časopismi, brožú rkami,
kresbami, plagá tikmi, rozprá vkami, didaktický mi alebo zdramatizovaný mi – pre potreby
ochotníckych, najmä školský ch vystú pení).

Iniciá torom a podnecovateľom tý chto č inností, na ktorý ch sa zú častňovali okrem
leká rov, uč iteľov, kultú rnych a sociá lnych pracovníkov aj dobrovoľné spoločenské
organizá cie a spolky, bol MUDr. Ivan Stodola.

Spomedzi organizá cií, štá tom viac menej subvencovaný ch, ako boli Československý
Červený  kríž, Spolok na ochranu matiek a detí, Spoločnosť na potieranie pohlavný ch chorôb,
Československý  abstinenčný  zväz, Živena, YMCA, Matica slovenská  – bola z hľadiska
Stodolovej orientá cie najdôležitejšia Masarykova liga proti tuberkulóze. Keď rozšírila svoju
č innosť aj na Slovensko, Stodola sa naplno zapojil do prá ce a do roku 1924 so
spolupracovníkmi založili na ú zemí podtatranskej župy 12 poboč iek tejto organizá cie, na čele
s okresný m leká rom. Fungovali ako protituberkulózne poradne, za pomoci dobrovoľný ch
sociá lno-zdravotný ch sestier. Po veľkej tortú re zhá ňania finančný ch prostriedkov na
zakú penie 25 röntgenový ch prístrojov sa na zaškolenie sestier a leká rov organizovali
tý ždenné röntgenologické kurzy vo Vysoký ch Tatrá ch. Pre leká rov sa takéto kurzy
s rozmanitou aktuá lnou tuberkulóznou tematikou potom stali každoročnou tradíciou. Do roku
1938 sa na Slovensku takmer z ničoho vybudovalo 81 protituberkulóznych poradní.

Pražské ú stredie totiž v roku 1925 vymenovalo Ivana Stodolu za hlavného sekretá ra
Masarykovej ligy pre celé Slovensko, so zreteľom na jeho evidentne ú spešnú  č innosť, čím sa
mu rozšíril manipulačný  priestor a získal aj široké možnosti pre svoju zdravotno-osvetovú
prá cu.
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Pobočka Masarykovej ligy v Liptovskom Mikulá ši mala prostriedky na zdravotnú
propagá ciu a Stodola tu naplno mohol uplatniť svoju literá rnu zá ľubu a talent
v nespočítateľnom množstve č lá nkov a č lá nočkov, poučného i humorného charakteru, pre
laikov i zdravotníkov. Majster slova a štylistiky ich písal jednoducho a zrozumiteľne,
vystihnú c vždy jadro veci a korene problému.

V edícii Knižnica Masarykovej ligy proti tuberkulóze vyšla v roku 1924, ako jej prvý
zväzok, brožú rka s ná zvom: Či sa dajú  suchoty lieč iť?, ktorú  Stodola napísal ako pomôcku
pre protituberkulózne poradne. Druhý m zväzkom bola divadelná  hra českého majstra
zdravotnej vý chovy MUDr. Karla Drimla: „Zakliata krajina“, s alegorický mi postavami príč in
tuberkulózneho ochorenia, určená  pre školské predstavenia. U ná s ju hrali oravské deti. V
siedmom zväzku je Stodolova ú vaha na tému: Sociá lne-zdravotnícka peč livosť o mlá dež a
nová  politická  sprá va a v deviatom Stodolova novela Gazda Ondrej, ktorou obnovil žá ner
didaktickej poviedky, t. j. zdravotno-vý chovného poučenia z konca 18. storoč ia. Poviedka je
aj vzá cnou ná rodopisnou pamiatkou, lebo v umelecký ch kresbá ch vo Važci žijú ceho českého
maliara Já na Há lu, ktorý  ju ilustroval je zachovaná  rá zovitá  slovenská  dedina s drevenicami a
krojmi.

V redakcii Ivana Stodolu začal v roku 1926 vychá dzať ľudový  zdravotnícky časopis
Boj o zdravie, v rozsahu 10 čísiel ročne. Stodola svojím spoločenský m šarmom, vľú dnym
medziľudský m kontaktom a entuziazmom vedel preň získať erudovaný ch prispievateľov aj
z radov univerzitný ch profesorov (hygienikov, mikrobiológov, epidemiológov, ftizeológov),
ktorí celkom radi pretvá rali poznatky vedy do prístupnej, populá rnej formy, hoci spoč iatku za
chý bajú cich autorov často „ zaskakoval“ sá m, pod rôznymi menami a značkami. Časopis sa
udržal pri živote až do roku 1950 (25 ročníkov), keď jeho vydá vanie bolo zastavené.

K zdravotno-osvetovej a redaktorskej prá ci Ivana Stodolu patria aj jeho Zdravotnícke
kalendá re (5 ročníkov od roku 1932) a Zdravotnícke čítanky. Prvá , z roku 1930, je
Stodolový m upravený m prekladom francú zskych Princípov hygieny, ďalšie štyri, tiež
zostavené Stodolom, vyšli v rokoch 1939 – 1942.

Vyhľadaný ch, diagnostikovaný ch a zaevidovaný ch tuberkulóznych pacientov sa
žiadalo izolovať a väčšinou potrebovali ú stavnú  č i sanatórnu liečbu. Taký chto zariadení bolo
má lo a pacienti na umiestnenie vyčká vali aj osem mesiacov, čo vý voju ochorenia nijako
neprospievalo. Stodola sa zaslú žil o vybudovanie viacerý ch.

Hoci Liptov potreboval kompletnú  nemocnicu, v rozpoč te pražského ministerstva bola
voľná  už len suma na vý stavbu tuberkulózneho zariadenia. Prečo ju teda nevyužiť?
Podmienkou jej získania bol finančný  príspevok z miestnych zdrojov. Stodola sá m pochodil
zá možnejších mikulá šskych mešťanov, „ aj robotníci podpisovali po 5 – 10 korú n“ a do tý ždňa
ich zozbieral 170 tisíc. Dotá ciu získal a tuberkulózny pavilón v Palú dzke sa stal
skutočnosťou.

Legendá rna ozdravovňa – preventórium – v Železnom, pre deti ohrozené
tuberkulózou, ktorú  Stodola založil ešte v roku 1919, sa dobudovala tiež na Stodolov podnet,
za prispenia Masarykovej ligy a štá tnych subvencií, najmä po oslobodení, keď boli
k dispozícii finančné dotá cie UNRR-y. Sekčný  šéf pražského ministerstva zdravotníctva dr.
František Hamza, pozvaný  tam k ohodnoteniu miesta, bol ním nadšený  a prirovnal ho
k švajč iarskemu Davosu.

Osadu Železnô založili koncom 19. storoč ia obyvatelia z Nemeckej Ľupče, utekajú ci
pred cholerou. Vďaka medoký šu sa Železnô hrdilo honosný m prívlastkom – kú pele, ktoré sa
tu postupne skutočne vybudovali. Nedotknutá  horská  príroda, ďaleko od civilizá cie sa
v časoch maďarizá cie stala – panslá vskym hniezdom – ú toč iskom slovenský ch intelektuá lov,
ktorí sa tu každoročne schá dzali. Sá m Stodola si dovolenku bez Železného nedoká zal
predstaviť.
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Jeho iniciatíve a organizačný m schopnostiam treba pripísať zriadenie liečebný ch
ú stavov pre tuberkulózne deti v Číži a v Považskom Podhradí, adaptá ciu kaštieľa pre
tuberkulóznych dospelý ch v Horný ch Lefantovciach a Coburgovho kaštieľa na Prednej hore
v Murá nskej Huti. Prá ve tá to stavba, pôvodne určená  za ozdravovňu, neskôr prestavovaná  na
liečebňu, priniesla Stodolovi ten najkrutejší nevďak, typický  pre roky päťdesiate.
Vykonštruované obvinenia boli zá mienkou na majstrovo 23 mesačné väznenie, ktoré
s noblesou zaznamenal v memoá rovej knižke Smutné časy, smutný  dom – za kultu.

Po zrušení žú p a utvorení Krajiny sa Stodola stal krajinský m zdravotný m inšpektorom
(1928) a v roku 1934 bol menovaný  hlavný m zdravotný m radcom a prednostom zdravotno-
sociá lneho oddelenia na Krajinskom ú rade v Bratislave. Jeho prezidentom bol prá vnik Jozef
Orszá g, vedú cim zdravotného odboru MUDr. Já n Kohú t.

Vnú torné dianie na Krajinskom ú rade sa krú tilo predovšetký m okolo rozpoč tov. O
každú  položku bolo treba bojovať. Za rozpoč tový mi presunmi sa nezriedka skrý vali zá kulisné
praktiky politický ch strá n, vplyvný ch jednotlivcov a kumpá nske čachrovanie v duchu hesla:
ja tebe toto a ty mne tamto. Zará žajú ce bolo obchá dzanie zdravotníctva, zveľaďovanie
ktorého si vyžadovalo nielen mravnú  – o tú  nebola nú dza – ale najmä hmotnú  podporu. Stalo
sa, že Stodola chcel zaopatriť zdravotnícky rezort väčšou sumou, uvoľnenou z nevyužitej
položky, za ktorú  by sa bolo dalo kú piť štyridsať pojazdný ch röntgenov. Keď sa takto o nej
dozvedelo ministerstvo, siahlo po nej a Hrad ju použil inak.

Vedú ci ú radní leká ri teda nielen „ ú radovali“ sediac vo svojich kancelá riá ch, ale museli
využiť všetok svoj um, takt a spoločenské kontakty na postupné uplatňovanie č iastkový ch
požiadaviek v zá ujme zlepšenia situá cie v zdravotníctve. Stodola v tomto ohľade vynikal.

 Na zá klade elaborá tu vypracovaného Stodolový m oddelením prezident KÚ  vydal
vý nos, v ktorom nariaďoval okresný m ú radom, aby v svojich rozpoč toch pamätali na
zdravotno-sociá lne ciele sumou 34 tisíc korú n. Ná vrh rozdelenia obnosu zahrnoval: poradne
pre matky a deti (12 tisíc), Masarykovu ligu proti tuberkulóze (10 tisíc), asanačné prá ce –
dezinfekcia, dezinsekcia a deratizá cia (6 tisíc), ochranné očkovania proti infekčný m
chorobá m (3 tisíc), telový chovné ciele (2 tisíc) a propagá ciu hygienickej kultú ry (tisíc). Zisk
od okresov použitý  na zdravotno-sociá lne ciele ročne predstavoval okolo 6 miliónov korú n.

V tom čase Stodola s 24 spolupracovníkmi iniciatívne zostavoval aj obsiahlu knihu
Zdravotnícke predpisy na Slovensku, ktorá  vyšla v roku 1937 a dlhé roky slú žila ú radný m
leká rom pri vykoná vaní ich verejno-zdravotníckej služby.

Z hľadiska celoživotnej Stodolovej profesioná lnej orientá cie je dôležité spomenú ť
jeho zahraničné študijné cesty. Najmä šesťtý ždňový  pobyt vo vyspelom Dá nsku
zač iatkom dvadsiatych rokov, ná plňou ktorého, okrem predná šok, boli exkurzie do
zdravotníckych a sociá lnych inštitú cií, naň mohutne zapôsobil a stal sa jeho trvalou
inšpirá ciou pri zavá dzaní zdravotno-sociá lnych reforiem. Dojmy z tejto cesty zhrnul
v popularizačnej brožú re: Aké musí byť Slovensko (Ružomberok 1925), v ktorej vyslovil svoj
zá mer a cieľ: urobiť všetko, aby sa zdravotná  a sociá lna starostlivosť na Slovensku priblížila
tej v Dá nsku.

V roku 1932 navštívil Poľsko a v roku 1936 Juhoslá viu, kde prevratné zdravotnícke
reformy šéfa zdravotníctva dr. Štampara mu boli zase inšpirá ciou pri zakladaní a budovaní
Štá tneho zdravotno-sociá lneho ú stavu (ŠZSÚ ).

V auguste 1937 sa Ivan Stodola aj s rodinou sťahuje do Prahy. V hodnosti
ministerského radcu mal zaujať vedú ce postavenie na ministerstve zdravotníctva, na podnet
predsedu vlá dy dr. Milana Hodžu, ktorý  presadzoval, aby na ministerstvá ch bol aspoň jeden
vedú ci ú radník Slová k. Počas premiérovho krá tkeho pobytu v Londý ne, na korunová cii krá ľa,
ministerská  rada obsadila toto miesto leká rom nemeckej ná rodnosti.
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 Rodina v Prahe, Stodola naspäť v bratislavskom ú rade. Až po takmer polročný ch
prieťahoch dostal definitívny dekrét na pražské ministerstvo zdravotníctva. Stal sa vedú cim
protituberkulózneho oddelenia.

Z vlastnej iniciatívy sa tu začal zaoberať prípravou protituberkulózneho zá kona.
Tento, hoci dokončený , sa v dusnej politickej atmosfére druhej polovice roku 1938
nerealizoval. Ani u ná s, za Slovenského štá tu. Uplatnil sa až po roku 1945.

Stodolove deti len rok chodili do pražskej školy. Cez prá zdniny si rodinu presťahoval
na Slovensko a situá cia sa obrá tila. Rodina v Bratislave, Stodola v Prahe. Nakrá tko. Ešte pred
rozbitím Československa boli slovenskí ú radníci preložení do Bratislavy.

Krajinský  ú rad sa v samostatnom Slovenskom štá te pretvoril na sú stavu ministerstiev.
O ú spechu ambicióznych uchá dzačov o popredné miesta rozhodovali predovšetký m politické
zretele. Stodola, neorganizovaný  v Hlinkovej ľudovej strane, bol vymenovaný  za riaditeľa
Štá tneho zdravotného ú stavu, ktorý  de facto ešte nejestvoval, napriek viacročný m snahá m
slovenský ch zdravotníckych č initeľov o založenie „ filiá lky“ pražského ú stavu. Stodola sa stal
nielen jeho riaditeľom. Bol jeho zakladateľom a budovateľom.

 Umne sú stredil pracoviská  a inštitú cie ná plňou prá ce zodpovedajú ce ôsmim
plá novaný m oddeleniam ú stavu pod jedno organizačno-administratívne riadiace centrum.
Takto boli lepšie materiá lne zabezpečované a podľa najnovších vedecký ch poznatkov a
aktuá lnych potrieb zdravotníctva odborne usmerňované.

V sú lade s jeho koncepciou decentralizá cie sa počas druhej svetovej vojny zakladali
pobočky epidemiologicky dôležitý ch oddelení v jednotlivý ch zdravotný ch oblastiach
Slovenska.

Prevá dzková  aktivita oddelení, vý skumná  a publikačná  č innosť pracovníkov a ďalšie
pracovné aspekty sú  zaznamenané vo vý ročný ch sprá vach Štá tneho zdravotne-sociá lneho
ú stavu, takto si ho Slová ci pomenovali, ktoré v redakcii Ivana Stodolu vychá dzali v rokoch
1943 –1949, vždy za predchá dzajú ce obdobie.

ŠZSÚ  materiá lne zabezpečoval rôzne školiace kurzy, odborné predná šky a
konferencie, vlastný m ná kladom vydá val zborníky, brožú rky a knižočky a podporoval i ďalšie
aktivity, čím napĺňal svoju vý chovno-vzdelá vaciu funkciu. V roku 1943 to bola napríklad
príručka „Boj proti tuberkulóze“, zostavená  Stodolom pre poradenský ch pracovníkov, za
prispenia viacerý ch autorov (Blaškovič , Čá rsky Droppa, Korec, Križan, Stodola, Straka,
Štú rová ). Na všetkom tomto dianí mal nemalú  zá sluhu jeho riaditeľ doc. MUDr. Ivan Stodola.

 Po „ reorganizá cii“ ú stavu, ktorá  sa začala koncom roku 1948, sa z neho postupne
utvorilo šesť samostatný ch vý skumný ch ú stavov a jeho pobočky boli solídnou bá zou pre
vznik a rozvoj krajský ch a okresný ch hygienický ch staníc.

V jú ni 1946 na ná vrh dekana LF SU prof. Sumbala bola Ivanovi Stodolovi udelená
venia docendi pre odbor sociá lneho leká rstva, ktoré potom tri semestre predná šal (1946 a
1947). Ako habilitačná  mu bola uznaná  prá ca, publikovaná  v Bratislavský ch leká rskych
listoch v roku 1939: „ Príspevok k štú diu o prirodzenom prírastku ľudstva“.

Tak sa Stodolovi, okrem vysokej hodnosti dosiahnutej na ú radníckom rebríčku,
dostalo aj akademického uznania.

 Vtedy ešte netušil, že za pá r rokov sa stane z neho trestanec č . 140, odsú dený  5. jú la
1953 podľa rakú skeho zá kona z roku 1878 na štyri roky väzenia, prepustený  na zá klade
amnestie po dvadsiatich troch mesiacoch žalá ra so zá kazom zastá vať tri roky verejnú  funkciu.
Predzvesťou tý chto dôsledkov Víťazného Februá ra bola skutočnosť, že ministerstvo
neschvá lilo ná vrh profesorského zboru LF SU z februá ra 1949 na menovanie Ivana Stodolu
za mimoriadneho plateného profesora a zá roveň za prednostu nedá vno utvoreného Ú stavu
sociá lneho leká rstva, čo dovtedy nebý valo zvykom.

Na moment vzatia do väzby v posledný  deň roku 1951 si Stodola spomína takto: „A
na vrchole viac-menej splnený ch ná dejí“…  (v dobudovanie liečebne na Prednej hore pri
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Murá ni) „ sa otvorili nebesá  osudu a č i pohanský ch bohov a udrel taký  blesk aj s príslušný m
hromobitím, že sa nielen mne a mojej rodine, ale vari aj širokej verejnosti a mojim zná mym
v oč iach zaiskrilo“.

Stodola sa už nevrá til do svojho bratislavského bytu vo vlastnom, sú kromnom dome
na Grösslingovej ulici, lebo ten im „ zná rodnili“. Tu tiež doplatil na svoju dobromyseľnosť,
keď prízemné miestnosti domu pred časom prenajal pre röntgenové laboratóriá  tbc oddelenia.

 Žil aj s manželkou v Piešťanoch, vo viacerý ch bytový ch provizóriá ch, lebo triedna
nená visť stá le ešte buntošila, ký m im v dome riaditeľstva kú peľov bol po rokoch pridelený
dvojizbový  byt. Na piešťanskom Okresnom ú stave ná rodného zdravia krá tky čas pracoval ako
vedú ci leká r zdravotnej vý chovy a osvety, no predovšetký m sa venoval literá rnej č innosti.

Do repertoá ru divadiel sa postupne vracali jeho hry. Obecenstvo nabitého hľadiska
vďačne aplaudovalo, najmä ak majster bol prítomný .

V roku 1963 mu udelili titul zaslú žilý  umelec s pará dnou oslavou zo strany zväzu
spisovateľov. Pá r rokov predtý m rovnaký  ná vrh spisovateľov neprešiel, pre horlivosť jedného
z nich, ktorý  vypustil do pléna podozrenie, že traja navrhnutí kandidá ti sú  predsa buržoá zni
nacionalisti naďalej.

Chmá ry nad jeho životný m osudom sa pomaly rozchá dzali a začalo sa vyjasnievať.
Krá tko pred dosiahnutím životného jubilea, v predvečer Stodolový ch osemdesiatín, sa mu
konečne dostalo patričného ocenenia, keď 79 ročnému rehabilitovanému morá lnemu víťazovi,
dňa 10. novembra 1967, udelili titul ná rodného umelca.

Pretože Ivan Stodola bol a zostá va skutočne umelcom slovenského ná roda.

Literatú ra:
1. Beniak M.: Ivan Stodola leká r. Martin: Osveta; 1988. 144 s.
2. Dedek J.: K osemdesiatiná m ná rodného umelca Doc. MUDr. Ivana Stodolu. Lek. Obzor. 1968; 17 (3): 131-

135.
3. Mucha V.: Doc. MUDr. Ivan Stodola šesťdesiatročný . Bratisl. lek. Listy. 1948 marec; 28 (3): 161-166.
4. Rapantová  H.: O štá tnych zdravotný ch ú stavoch. In: Pavlíková  Ľ, editor. Vý voj zdravotníckych zariadení

v Bratislave. Bratislava: Book & Book; 2003. s. 58-68.
5. Rapantová  H.: Štá tny zdravotno-sociá lny ú stav. In: Jenča A, Seginko J, Strouhal E, Slípka J, Tichý  M,

Morovics MT, eds.: 6. medziná rodné sympózium k dejiná m medicíny, farmá cie a veteriná rnej medicíny,
Košice 2003. Bratislava: Univerzita Komenského; 2003. s. 357-361.

6. Sečanský  I.: Doc. MUDr. Ivan Stodola (1888 – 1977). In: Spomienky a vyznania leká ra. Bratislava: Slovak
Academic Press; 1997. 455 strá n. (s. 354-356).

7. Stodola I.: Smutné časy, smutný  dom za kultu. Bratislava: Tatran; 1969. 204 s.
8. Stodola I.: V šľapajach Hippokrata. 1. vyd. Martin: Osveta; 1977. 124 s.
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KEĎ  HYGIENIK SPOMÍNA...

L. Bartošová-Balažovjechová

V roku 1945 som sa zapísala na Lekársku fakultu Slovenskej univerzity (LFSU) a
v roku 1951 som promovala ako vš eobecný lekár. Moje umiestnenie podliehalo distribú cií a
v septembri 1951 som nastú pila na Š tátny zdravotný ú stav (Š ZÚ ) v Bratislave, na Benešovej
ulici č. 40 (dnes Š pitálskej), do laboratória prudko infekčných chorôb. Vedú cim bol MUDr.
C. Oravec.

Na Ú stave pre vzdelanie a výcvik verejných zdravotníckych pracovníkov v Bratislave
(na bývalej Bosákovej ulici č. 6) som absolvovala 12-mesačné školenie hygienikov. Na kurze
prednáš ali reprezentanti jednotlivých odborov hygieny, z Povereníctva zdravotníctva (PZ)  a z
terénnych aj výskumných hygienických pracovísk. Prednáš ali prevažne zdravotnícku
š tatistiku, zdravotnícke ú stavníctvo, odbory hygieny, včítane vojnovej hygieny,
epidemiológiu, infekčné choroby, zdravotnícku osvetu. Praktická výučba vo Výskumnom
ú stave epidemiológie a mikrobiológie na Sasinkovej ulici sa týkala mikrobiológie vôd. Boli
organizované exkurzie do závodov v teréne. Vysvedčenia s prospechom skú šok sme dostali
19. 1. 1952.

V roku 1952 vznikol zo Š ZÚ  Oblastný ú stav hygieny pre Slovensko, jeho riaditeľom
bol doc. P. Macú ch. Ď alš ie novovzniknuté ú stavy po prijatí zákona č. 4/1952  Zb. boli:
- Výskumný ú stav hygieny a epidemiológie a mikrobiológie – riaditeľom bol MUDr. J.

Karolček,
- Výskumný ú stav hygieny práce a chorôb z povolania – na čele ú stavu bol MUDr. I.

Klú čik.
- Š tátny ú stav pre kontrolu liečiv (Š UKL), na čele s riaditeľom PhDr. V. Parrákom.

Oporou ú stavu okrem pražského Š UKLu bol vtedajš í riaditeľ  Oblastného ú stavu hygieny
(Š ZÚ ) doc. MUDr. P. Macú ch a jeho námestník MUDr. L. Straka.

Praktická časť školenia zamestnancov Š ZÚ  v roku 1952 bola na Hygienickom ú stave
LFSU u akademika V. Muchu. Na Hygienickom ú stave sme sa každý týždeň zú častňovali  na
seminároch, z ktorých si pamätám MUDr. E. Kmetyho, MUDr. L. Rosivala, MUDr. T.
Mikletiča, Ing. M. Strechu. Zo stredných kádrov boli v tom čase na Hygienickom ú stave
laborantky M. Jancová, N. Rozholdová a  N. Nemček.

Na týchto seminároch sme referovali o naš ej práci pod vedením akademika V. Muchu
a prof. MUDr. J. Kukuru. MUDr. L. Balažovjechová (autorka) mala v skupine pridelených
nelekárov PhMr. K. Entnerovú ,  Mgr. J. Mesiarkina a M. Jenčíka. Táto skupina rieš ila cvične
výskumnú  ú lohu „Prieskum hygienických pomerov ovzduš ia kina Praha s vypracovaním
návrhu na odstránenie zistených nedostatkov“. V priebehu dvoch predstavení a prestávky sme
sledovali teplotu, vlhkosť, mikrobiálne pomery a prašnosť. Po dvoch predstaveniach sme
krvný agar (platne) nosili do termostatu na Hygienický ú stav (LFSU) na inkubáciu. Návrhy na
zlepš enie mikroklímy vo vyš etrovanom kine sa zaslali v roku 1952 na krajské riaditeľ stvo
Československého š tátneho filmu.

V izbách Internej kliniky FN sa v rôznych výškach sledovala mikrobiálna kvalita
ovzduš ia, sledoval sa hygienický režim na izbách, aby prevádzka zabezpečovala čo najlepš í
mikrobiálny obraz a najnižš iu prašnosť v izbách pacientov (upratovanie navlhko, vetranie,
olejovanie nemocničnej bielizne).

Ž ivotné podmienky a zdravie, 2007
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V Oblastnom ú stave hygieny pre Slovensko som pracovala v rokoch 1952 – 1957.
V rokoch 1952 – 1954 na odbore komunálnej hygieny – oddelenie hygieny ovzduš ia (vo
funkcii vedú cej), vedú cim odboru bol Ing. M. Drobil. Sledovala sa kvalita hygieny ovzduš ia
v uzavretých miestnostiach, analýza prevádzky, prirodzená výmena vzduchu. Mojimi
spolupracovníkmi boli K. Zú š tiaková, V. Š ustrová, Š . Radulov,  J. Ambruš , D. Polakovič.

V roku 1954 som bola pridelená na odbor hygieny výživy – oddelenie hygieny mlieka
ako mikrobiológ a vedú ca hygieny spoločného stravovania, vedú cim odboru bol Ing. F.
Görner.

Slovenský ú stav pre doškoľovanie lekárov (SÚ DL)
15. októbra 1957 som bola preložená do Slovenského ú stavu pre doškoľovanie lekárov

(SÚ DL), na katedru hygieny ako odborný asistent, od januára 1959 do apríla 1968 som bola
tajomníčkou katedry. Katedra bola umiestnená na báze Výskumného ú stavu hygieny
(Československej armády č. 40). Hybnou pákou ú stavu bol ekonomický námestník  L.
Parízek, sekretárka riaditeľa P. Kolesárová. Moji spolupracovníci na oddelení hygieny výživy
boli laborantky P. Tocká, A. Kukuľová, E. Holčíková, PhMr. M. Fellegiová. Na oddelení
hygieny mlieka pôsobili PhMr. V. Bauerová-Oravcová, laborantka R. Dvoranová. Prácu na
ú seku hygieny výživy reprezentovala problematika hygieny spoločného stravovania, kalorická
a biologická hodnota stravy, laboratórne metódy, chemická a sanitárna mikrobiológia,
mikrobiológia hygieny potravín. Absolvovala som týždenné terénne výskumy so zameraním
na sledovanie zdravotného stavu populácie v rôznych oblastiach Slovenska, napr. v  Žiari nad
Hronom s MUDr. G. Balážovou, MUDr. V. Kirilčukovou,  M. Neprašovou, V. Mikulášovou.
Jaslovské Bohunice sme sledovali v spolupráci s doc. I. Hečkom a E. Kratochvílovou.

Výplatu som dostávala z Ú stavu pre doškoľovanie lekárov z Trenčína do Bratislavy na
adresu bytu, eš te aj v roku 1960. Pred prijatím ma š éf poslal do Trenčína, kde som sa mala
predstaviť riaditeľovi ú stavu MUDr. D. Dieškovi1. Zoznámila som sa s administratívnym
námestníkom riaditeľa SÚ DL JUDR. J. Sedlákom a s pracovníkmi sekretariátu Ing. F.
Jančálkom – námestníkom, Ing. M. Cibulíkovou – vedú cou ekonomického oddelenia a V.
Rivalovou. Hybnou silou na sekretariáte v Trenčíne bola V. Š uleková, s ktorou som bola
v pravidelnom kontakte v sú vislosti s organizovaním dvojtýždňových kurzov. Pani Valika
vybavovala ubytovanie frekventantov, u nej sa vybavovalo aj moje ubytovanie v prípade
zastupovania vedú ceho katedry na vedeckej rade (SÚ DL), resp. (ILF) v Trenčíne. Do
Trenčína som cestovala vlakom, alebo v čase zastupovania na vedeckej rade ma odviezli
služobným autom niektorí vedú ci katedry, ako napr. prof. K. Virsík a prof. N. Guensberger.
Vo vlaku po skončení kurzov na ceste domov som pravidelne stretávala patológa MUDr. V.
Otisa, ktorý sa koncom týždňa vracal domov do Bratislavy.

Ubytovanie ú častníkov kurzov v období pred výstavbou budov na Kramároch sa
vybavovalo v hoteli Tatra, Krym, v hoteli Kriváň, dnes už neexistujú com. Kurzy sa konali
v priestoroch ú stavu š tatistiky na Martanovičovej ulici (dnes Pribinova), v budove
Metropolky oproti Fakultnej nemocnici, v zasadačke Slovenskej lekárskej spoločnosti,
v posluchárňach (FN) a na Markušovej (dnes Mariánskej) ulici. Pokiaľ  boli kurzy
organizované v Trenčíne, bolo ubytovanie zabezpečené  v OÚ NZ v Trenčíne, kde bola
frekventantom poskytovaná aj strava. U dvojtýždňových kurzov v každom cykle sa zvolil
predsedajú ci, ktorý organizoval a spracoval hodnotenie kurzu, ktoré sa postú pilo riaditeľ stvu
ú stavu.

Prvý doškoľovací kurz v roku 1958 v Bratislave bol kurz dentistov, organizovaný doc.
MUDr. Š . Velgosom, z Katedry zubného lekárstva FN. Záverečné posedenie po skončení
kurzu sa konalo v Slovenskej pivnici, kde odbor reprezentovali doc. MUDr. Š . Velgos,
                                                
1 Prof. MUDr. D. Dieška, zakladateľ  (1. január 1957) a dlhoročný pracovník SÚ DL  zomrel 15. 5. 2006.
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MUDr. M. Semjan a MUDr. N. Sochorová, ktorá zastupovala odbor na Povereníctve
zdravotníctva.

Zo spolupracovníkov prof. MUDr. E. Makovického2 z Ú stavu pre ď alš ie vzdelávanie
lekárov a farmaceutov (Ú Ď VLF) v Bratislave boli na školskom stredisku organizačno-
pedagogického oddelenia v roku 1960 JUDr. F. Grűnzweig, JUDr. J. Š eling.
Z administratívnych pracovníkov si spomínam na inš truktorku N. Hrkotáčovú , M.
Maxiánovú , C. Boledovičovú , N. Balogovú -Blú skovú , V. Rivalovú . Z kabinetu zdravotníckej
š tatistiky sa spomínam na S. Eš tóka, G. Hudákovú ,  J. Š tubňu,  O. Š amála. Katedru farmácie
ILF reprezentovala J. Š imaljaková-Zemanová, L. Dianiška, O. Horáková, Z. Gruntová, L.
Faith, inš truktorka bola Z. Babirádová.  M. Lehký bol v roku 1958 odborným asistentom,
v roku 1969 vedú cim katedry lekárstva na ILF.

Vedú cim katedry epidemiológie ILF od roku 1961 bol doc. MUDr. J. Červenka, bázou
katedry bol Výskumný ú stav epidemiológie a mikrobiológie v Bratislave. Prof. Červenka bol
prvý hlavný hygienik Slovenska, zástupca hlavného hygienika Československa a hlavný
odborník MZ pre epidemiológiu. Zomrel 3. 7. 2001.

Riaditeľom Ú stavu pre ď alš ie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov bol
MUDr. Ján Mariányi (od 1. 7. 1960 do 31. 3. 1986). Bol funkcionárom Československej
lekárskej spoločnosti J.E. Purkyňu, Slovenskej lekárskej spoločnosti a predsedom mestskej
organizácie ČK v Bratislave. V roku 1967 bol ú stav premenovaný na Inš titú t pre ď alš ie
vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov.

Po vybudovaní budov na Kramároch v roku 1967 sa tam presídlilo vedenie ILF
a administratívna zložka. Dňa 7. 9. 1967 bolo slávnostné otvorenie školskej budovy na
Kramároch v areáli nemocnice. Na doškoľovacom stredisku bol riaditeľom doc. MUDr. D.
Dieška, CSc., vedecko-pedagogický ú tvar reprezentoval doc. MUDr. E. Makovický
a ekonomicko-správny ú sek riadil  Ing. F. Jančálek.

V tom čase už mali ú častníci kurzov ubytovanie a stravovanie v internáte na
Kramároch, kde boli aj prednáškové miestnosti a pekná knižnica, kde pôsobili: A. Trefná, E.
Š ándorová, PhDr. M. Oberdorferová.

Odborárske pobyty sa uskutočňovali na chate v Harmónii, kde sa organizovali aj
niektoré akcie katedry. Z príležitosti 10. výročia ILF 6. – 9. septembra 1967 sa na chate robila
živánska, uskutočnil sa aj výlet na Zochovu chatu a Červený kameň.

Personálne obsadenie Katedry hygieny, spolupráca  s odborníkmi z Prahy a Brna
    Od 15. 10. 1957 boli pracovníkmi Katedry hygieny (SÚ DL-ILF-Ú Ď VLF)  MUDr. L.
Bartošová-Balažovjechová,  JUDR. V. Hes,   MUDr. D. Líška,   MUDR. V. Križan (na
ú väzok), Ing. J. Kaláč,   Ing. A. Kurzová (od 15. 8. 1967 krátkodobo). Inš truktorkami boli E.
Š turdíková-Kratochvílová,  Z. Asztalošová-Kaláčová,  H. Sobocká, M. Reková.

Ako vedú ci Katedry hygieny pôsobil prof. MUDr. P. Macú ch3, jeho zástupcom bol do
16. 4. 1965 MUDr. L. Straka4. Potom bol zástupcom doc. MUDr. D. Rolný, ktorý sa v roku

                                                
2 Prof. MUDr. E. Makovický bol od 15. 1. 1957 vedú cim katedry sociálneho lekárstva a v roku 1960 bol
námestníkom pre pedagogickú  činnosť. Zomrel 11. 9. 2002.
3 Doc. MUDr. P. Macú ch bol vedú cim katedry hygieny a epidemiológie ILF v Bratislave od roku 1957 do roku
1966. V roku 1960 – 1962 bol vo funkcii dekana (LFUK) Bratislava a predsedom komisie (MŚ a K) pre
prestavbu lekárskeho š tú dia. V roku 1961 bol menovaný za profesora hygieny. V roku 1964 sa stal prvým
námestníkom min. zdravotníctva (ČSSR) až do vzniku federálneho usporiadania (ČSSR). V roku 1966 bol prof.
MUDr. Macú ch v Tokiu zvolený za predsedu Medzinárodnej spoločnosti vidieckeho lekárstva  (ISMA).
V rokoch 1970 – 1978 bol expertom ú stredia SZO v Ženeve. Po návrate do Prahy bol v roku 1978 vymenovaný
za riaditeľa Inš titú tu pre ď alš ie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Prahe, do roku 1987 bol aj členom
predsedníctva Vedeckej rady MZČSR. Zomrel 4. 8. 1988.



403

1966 stal vedú cim katedry. V roku 1969 sa doc. MUDr. D. Rolný zú častnil medzinárodného
kongresu spoločnosti vidieckeho lekárstva (ISMA). Bol zvolený za predsedu novovytvorenej
komisie pre mládež na vidieku ČSSR.

Katedru hygieny navš tívili viacerí zahraniční hostia (z MĽR, Albánska, Juhoslávie,
Poľ ska, Kuby, Bulharska) a veľmi dobrá bola spolupráca pracovníkov katedry hygieny
s odborníkmi z Prahy a Brna.

Prof. MUDr. K. Symon v roku 1957 reprezentoval Katedru hygieny Institutu pro
doškolování lékařú  a farmaceutú . V roku 1971 vznikol nový inš titú t hygieny a epidemiológie,
kde  bol  MUDr. K. Symon vedú cim Centra hygieny obecnej a komunálnej. Novinkou školy
Symona bolo zavedenie biochemických, hematologických, imunologických a fyziologických
metód v rámci sledovania hygieny ovzduš ia. Bol vedú cim redaktorom časopisu „Hygiena“.

MUDr. B. Petr bol v roku 1957 na Katedre hygieny (Ú DL) v Prahe tajomníkom
katedry, vedú cim katedry a v roku  1966 sa stal docentom v odbore hygiena.

Prof. MUDr. A. Wolf, DrSc. Odiš iel z radov hygienikov výživy 11. 2. 1997.
Reprezentoval odbor na Katedre hygieny Lekárskej fakulty hygienickej Karlovej univerzity.
Jeho spolupracovníčka bola Z. Luhanová.

Prof. MUDr. Karel Halačka v Brne poukázal na potrebu rieš iť problematiku
spoločného stravovania. Venoval pozornosť normám, ich hygienickým požiadavkám,
racionálnej technológii prípravy stravy, zachovávaniu nutričných hodnôt potravín. Bol
predsedom poradného zboru hlavného hygienika Českej republiky, prednáš al na Ú DLF.
Posledná rozlú čka bola 8. 3. 2002 v Brne.

S pražskou katedrou bola spolupráca veľmi dobrá, spolupracovali sme sa na príprave
vzorových plánov výučby aj špecializačných náplní z hygieny vš etkých stupňov.

Prehľad  činnosti Katedier SÚ DL v rokoch 1955 – 1961 – 1973
Kvalifikáciu na Slovensku v rokoch 1955 – 1956 udeľovali odborníci pražského

ú stavu Ú DL. Slovenský ú stav vykonával kvalifikačné atestácie a vydával osvedčenie od roku
1957.
Š pecializačná sú stava lekárov ČSSR podľa vyhlášky č. 44 z roku 1966 Zb. bola: hygiena
vš eobecná komunálna, hygiena práce, hygiena detí a dorastu, hygiena výživy a predmetov
bežného užívania, hygiena žiarenia.

Š koliace akcie
Katedry SÚ DL zorganizovali v rokoch 1958 až 1961 spolu 15 kurzov, ktorých sa

zú častnilo  227 frekventantov. SÚ DL v rokoch 1957 – 1966 vydal spolu 208 špecifických
osvedčení (z toho 42 výmenou), teda 166 osvedčení. Osvedčení vydaných po nadstavbovej
atestácii v hygiene  bolo 25 (výmenou 7), teda spolu 18. Nábor na školiace miesta sa
uskutočňoval prostredníctvom organizačno-metodického oddelenia (KÚ NZ) a priamym
stykom s hygienickými stanicami. Nadstavbové atestácie sa hodnotili na  základe
predložených písomných správ, hodnotili sa praktické a teoretické znalosti.

Charakteristika odbornosti autorky
V rámci (Ú DL) v roku 1955 MUDr. L. Balažovjechová-Bartošová získala atestáciu

z hygieny a epidemiológie na (PZ) u MUDr. J. Červenku. Atestačné vysvedčenie podpísali
riaditeľ  Ú DL prof. MUDr. J. Knobloch a predseda skú šobnej komisie doc. MUDr. K. Symon.

                                                                                                                                                        
4 V roku 1964 bol MUDr. L. Straka zástupcom vedú ceho Katedry hygieny (Ú Ď VL) ako zástupca riaditeľa
Výskumného ú stavu hygieny v Bratislave. Reprezentoval pracovisko (Š ZÚ ) pre zdravotnícku š tatistiku,
neskorš ie stredisko pre zdravotnícku š tatistiku. MUDr. L. Straka zomrel 16. 4. 1965 ako 62 ročný, 20. 4. 1965
mal veľký pohreb v Slávičom ú dolí, kde sa s ním lú čili akademik Mucha z LFUK, doc. D. Rolný za Katedru
hygieny (SÚ DL).
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Na ILF v roku 1955 získala diplom z epidemiológie I. stupňa, v roku 1960 atestáciu
z hygieny výživy, v roku 1968 diplom hygieny II. stupeň a diplom z hygieny výživy
a predmetov bežného užívania. V roku 1965 obhájila kandidátsku dizertačnú  prácu na tému
„Hygiena a sanitácia spoločného stravovania v poľnohospodárstve“ na Lekárskej fakulte
hygienickej KU v Prahe.

Prehľad absolvovaných stáží:
- rok 1961 Detská fakultná nemocnica – Laboratórium klinických vyš etrovacích metód,
- rok 1962–63 klinická prax na Ú stave pre výskum výživy ľudu,
- rok 1966 na Katedre klinickej biochémie (Ú Ď VLF )
- rok 1968 školiace miesto v gastroenterológii a výžive na VÚ VL
- rok 1970 Interné oddelenie (MÚ NZ), Bezručova č. 5.

V priebehu svojej odbornej činnosti vypracovala množstvo oponentských posudkov
a recenzií, napr. na výskumnú  ú lohu J. Budlovského,  N. Š ipkovej Dú dkovej, N. Zitu z OHES
Humenné. V roku 1966 bola externým oponentom výskumnej ú lohy MUDr. I. Kajabu.
Recenzie a oponentú ry sa vypracovali aj pre Ú stav pre doškoľovanie stredných
zdravotníckych pracovníkov.

Z odborných funkcií je treba spomenú ť členstvo v poradnom zbore hlavného
hygienika SSR, na  Ú stave pre výskum výživy ľudu  bola členkou hlavnej odborovej komisie.
Aktivitu  vyvíjala v Slovenskej spoločnosti pre racionálnu výživu, bola aj funkcionárkou
Československej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyňe. Pre hlavného hygienika a MZd SSR
robila viaceré expertízy.

Jej popromočná činnosť bola organizačná, pedagogická a prednášková na rôznych
atestačných kurzoch a Zdravotníckej škole MUDr. I. Hálka. V rokoch 1957 – 1973 bola
členom atestačnej komisie Katedry hygieny a epidemiológie ILF, neskôr predsedom komisie
pre odbor hygiena výživy, bola aj členom atestačných komisií Ú stavu pre doškoľovanie
stredných zdravotníckych pracovníkov. K 1. 5. 1973 preš la do služieb Ú NZ mesta Bratislavy
– do Hygienickej stanice mesta Bratislavy ako hygienička obvodu II.

Prehľad vyznamenaní autorky:
1977  –  čestné uznanie za plnenie ú loh zdravotníctva v obvode II.
1979  –  OÚ NZ – OHES Nové Zámky, pamätná medaila
1982  –  MZd. SSR čestné uznanie za zásluhy a rozvoj hygienickej služby
1983  –  pamätná listina Čs. výskumného ú stavu práce a soc. vecí
1984  –  zlatý odznak primátora hlavného mesta SSR Bratislava (27.9.1984)
1987  –  strieborná medaila akademika Muchu – (SSRV)
2002  –  50. výročie prijatia zákona o hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti (28. 3.
2002) – pamätná medaila Mz.SR, hlavného hygienika Slovenskej republiky (1952 – 2002)

Záverom
Mne osud a nevôľa okolností  (distribú cie zdravotníckych pracovníkov) určili ú lohu

hygieničky. Osobný príbeh je dokladom toho, že som musela zvládnuť i tú to neraz zložitú ,
menej populárnu ú lohu. Taká bola moja cesta životom.
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Rastlinné  tuky pre zdravé  srdce

Flora a Flora light
Už  roky pomáha ľuď om rastlinný  tuk Flora zniž ovať hladinu tukov v krvi a zvyšovať denný
príjem nenasý tený ch kyselín, predovšetkým polynenasý tený ch a vitamínov A, D a E.
Nutrič né zlož enie rastlinného tuku sa neustále zdokonaľuje v súlade s najnovšími vedeckými
poznatkami. Vý robky znač ky Flora obsahujú veľmi malé množ stvo nasý tený ch mastný ch
kyselín a naopak veľké množ stvo polynenasý tený ch mastný ch kyselín a iba stopy trans
mastný ch kyselín. Flora má navý šené množ stvo omega-3 polynenasý tený ch mastný ch
kyselín, pretož e bolo vedecky dokázané, ž e ich zvý šený  príjem môž e tiež  zniž ovať riziko
vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Obohatenie rastlinného tuku Flora o kyselinu listovú a
vitamíny B6 a B12 prispieva k zniž ovaniu hladiny cholesterolu a tým aj k väč šej ochrane ciev a
srdca.

Flora pro.activ
Rastlinný  tuk Flora pro.activ doplnil rad rastlinný ch tukov Flora a Flora light. Flora pro.activje
obohatená o rastlinné steroly, ktoré vý razne zniž ujú hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi.
Už  2-2,5 g rastlinný ch sterolov pri pravidelnej kaž dodennej konzumácií po dobu troch
tý ž dňov* zniž uje hladinu LDL cholesterolu o 10-15%. Táto odporúč aná denná dávka sterolov
je obsiahnutá v 30 g rastlinného tuku Flora pro.activ, č o zodpovedá približ ne trom natretým
krajcom chleba.
Obohatený  rastlinný  tuk by do svojho jedálneho lístka mali zaradiť tí, ktorí majú zvý šenú
alebo vysokú hladinu cholesterolu. Flora pro.activ je vhodná ako doplnok k lieč be aj pre
pacientov, ktorí si zniž ujú hladinu cholesterolu v krvi pomocou liekov. Ak už ívate lieky na
zníž enie hladiny cholesterolu, poraď te sa o vhodnosti konzumácie Flory pro.activ so svojím
lekárom.

Flora pro.activ patrí medzi funkč né potraviny. Ide o potraviny obohatené o urč itú úč innú
látku, prospešnú ľudskému zdraviu. Ú č innosť Flory pro.activ bola dokázaná viac ako 40
klinickými štúdiami.

* Ako sú časť pestrej vyvá ženej stravy a zdravého ž ivotného š tý lu.

Flora s Vlá kninou
Flora s Vlákninou je nízkotuč ný  rastlinný  tuk, ktorý  obsahuje vyváž ené zlož enie mastný ch
kyselín, ktoré sa starajú o zdravé srdce. Navyše je obohatená o diétnu vlákninu.
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Bliž šie informácie o rastlinný ch tukoch Flora nájdete na www.florastranky.sk.

Rastlinné tuky znač ky Flora pre Vás distribuuje:
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www.unilever.sk, infolinka: 0850 123 850
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