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Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 – 2011
HLAVNÉ ČRTY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA V SR.

1

Zdravotný stav obyvateľstva krajiny je výslednicou zloţitej súhry genetického
vybavenia ekonomickej a psychosociálnej situácie, kvality ţivotného prostredia, výţivy
a ţivotného štýlu, ako aj všeobecnej dostupnosti a úrovne zdravotnej starostlivosti vrátane
preventívnych programov s pretrvávajúcimi finančnými obmedzeniami a ich úhrady zo strany
zdravotných poisťovní. Zdôrazňuje sa najmä význam sociálneho kapitálu, ktorý v sebe zahŕňa
ekonomickú situáciu a sociálne nerovnováhy. Predkladaná správa hodnotí obdobie od roku
2009 do roku 2011.
Zmeny v ţivotných podmienkach ako dôsledok ekonomickej a sociálnej transformácie
v Slovenskej republike v posledných desaťročiach výrazne ovplyvňujú demografický vývoj.
Populácia Slovenska nadobúda charakter populácie západoeurópskeho typu.
Charakteristickým javom demografického vývoja je a v budúcnosti naďalej bude starnutie
populácie ako dôsledok poklesu pôrodnosti a postupného posunu silných populačných
ročníkov do dôchodkového veku. Demografický vývoj v SR na začiatku 21. storočia je stále
charakterizovaný postupným zniţovaním, (od roku 2003) miernym narastaním pôrodnosti, pri
stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva.
K 31.12.2011 bolo v SR 5 404 322 obyvateľov. V tom je 2 772 570 ţien a 2 631 752
muţov.
Počet obyvateľov podľa pohlavia a územia bol k 31.12.2010 v mestách 2 972 248
obyvateľov, čo je 54,68 % z počtu obyvateľov SR, v tom 1 544 670 ţien (55,30 %
z celkového počtu ţien) 1 427 578 muţov (54,03 % z celkového počtu muţov). V obciach bol
počet obyvateľov 2 463 025 obyvateľov, čo je 45,32 % z celkového počtu obyvateľov SR,
v tom 1 248 363 ţien (44,70 % z celkového počtu ţien) a 1 214 662 muţov(45,97 %
z celkového počtu muţov).
Štruktúru obyvateľstva SR podľa ekonomických vekových skupín k 31.12.2010
zobrazuje tabuľka T1.
T1
podľa EÚ
0 – 14
predproduktívny vek

15 – 64
produktívny vek

65+
poproduktívny vek

830 457 (15,30 %)

3 932 092 (72,30 %)

672 724 (12,40 %)

0 – 14
predproduktívny vek

15 - 59M/54Ţ
produktívny vek

60+M/55+Ţ
poproduktívny vek

830 457 (15,28 %)

3 428 247 (63,07 %)

1 176 569 (21,65 %)

podľa SR

Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľov dochádza k významnému poklesu počtu
obyvateľov v predproduktívnom veku za súčasného mierneho rastu počtu obyvateľov
v produktívnom veku a miernemu rastu počtu obyvateľov v poproduktívnom veku.

1

Čo sa týka prirodzeného prírastku, v rokoch 2001 - 2003 dosiahol prirodzený prírastok
obyvateľstva v Slovenskej republike záporné hodnoty. Od roku 2004 bol prirodzený prírastok
kladný, 1 895. V roku 2006 a 2007 sa síce zachoval kladný prírastok, ale jeho hodnota sa
zníţila. V roku 2008 sa prirodzený prírastok niekoľkonásobne zvýšil a dosiahol hodnotu
4 196. V roku 2011 dosiahol prirodzený prírastok hodnotu 8 910, čo predstavovalo 1,65 na
1000 obyvateľov. V demografickom vývoji v roku 2010 - 11 je najpozitívnejším prvkom
zvýšenie počtu ţivonarodených detí na úroveň 90-tych rokov. Jedným z podstatných dôvodov
je realizácia odkladaných pôrodov. Podľa krajov bol prirodzený prírastok dlhodobo najvyšší
v Prešovskom, Košickom, a Bratislavskom kraji. Prirodzený úbytok bol najvyšší
v posledných rokoch v Nitrianskom kraji v roku 2010 – 1 301. Vývoj prirodzeného prírastku
zobrazuje tabuľka T2. a graf G1. a prirodzený prírastok v krajoch v roku 2010 zobrazuje
graf G2.
T2
Prirodzený prírastok
(-úbytok)
2 427
-844
-691
-517
1 895
955
603
568
4 196
8 304
6 965
8 910

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Prirodzený prírastok na
1000 obyvateľov
0,45
-0,16
-0,13
-0,10
0,35
0,18
0,11
0,10
0,78
1,53
1,28
1,65

G1

prirodzený prírastok na 1000
obyvateľov

Prirodzený prírastok (úbytok) na 1000 obyvateľov v SR
v rokoch 2000 - 2010
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Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2012

prirodzený prírastok na 1000 obyv.
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Prirodzený prírastok(úbytok) obyvateľov v krajoch SR, 2010
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1.1

Priemerný vek,1 index starnutia2

Starnutie obyvateľstva Slovenskej republiky je dôsledkom hlavne výrazne klesajúcej
pôrodnosti a stabilizácii mier úmrtnosti v posledných rokoch. Môţe sa sledovať ukazovateľmi
ako je index starnutia a priemerný vek obyvateľov. Priemerný vek1 ţijúcich obyvateľov sa
v Slovenskej republike v rokoch 2003 - 2010 postupne zvyšoval a v roku 2010 dosiahol
hodnotu 38,7 rokov (37,1 u muţov; 40,3 u ţien).
Index starnutia2 sa v rokoch 2003 - 2010 postupne zvyšoval a v roku 2010 dosiahol
hodnotu 81,0 (59,0 u muţov a 104,1 u ţien). Ekonomický pohľad na starnutie obyvateľstva
zachytáva index ekonomického zaťaţenia, ktorý zobrazuje podiel počtu obyvateľov
v predproduktívnom veku (0-14 rokov) a obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac
rokov) pripadajúcich na sto obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov). Vývoj indexu
ekonomického zaťaţenia obyvateľov Slovenskej republiky zaznamenal v období rokov 2001
aţ 2010 mierne klesajúcu tendenciu, hodnota indexu ekonomického zaťaţenia postupne
klesala aţ na historicky najniţšiu hodnotu 38,00 v roku 2008, od tohto roku len mierne
vzrástla na hodnotu 38,1 v roku 2009 a na hodnotu 38,2 v roku 2010. Slovenská republika ako
celok sa vyznačovala celkovým miernym poklesom podielu obyvateľstva
v predproduktívnom veku za súčasného mierneho rastu podielu obyvateľstva v produktívnom
a poproduktívnom veku. Tento fakt prispel i k zvýšeniu hodnoty indexu starnutia, i k zvýšeniu

1

priemerný počet rokov, ktoré prežili príslušníci danej populácie do daného okamihu

2

priemerný počet osôb vo veku 65 rokov a viac na 100 detí vo veku 0 – 14

3

priemerného veku obyvateľov. V kontexte uvedených skutočností sa zvýšila i stredná dĺţka
ţivota u muţov a u ţien. Vývoj priemerného veku a indexu starnutia zobrazujú graf G3 a G4.
G3

Priemerný vek v SR podľa pohlavia v rokoch 1995 - 2010
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Index starnutia podľa pohlavia v SR v rokoch 2003 - 2010
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1.2

Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2012

Pôrodnosť (natalita)

Pôrodnosť je jedným z dvoch (popri úmrtnosti) hlavných demografických procesov
významne ovplyvňujúcich populačný vývoj a podieľa sa na vytváraní vekovej štruktúry.
4

Pre demografický vývoj v Slovenskej republike je charakteristický dlhodobý pokles
pôrodnosti. Za posledné dve desaťročia sa zníţila úroveň pôrodnosti, ročný počet narodených
detí poklesol z úrovne 101 000 (v rokoch 1976 - 1979) na úroveň pribliţne 50 - 60 600 detí
v ostatných rokoch.
V roku 2003 nastáva obrat vo vývoji pôrodnosti a začína pomaly narastať počet
narodených detí. Od roku 2003 aţ po rok 2007 ide len o mierny nárast, s výnimkou roku
2006, kedy bol mierny pokles vývoja pôrodnosti, na čo poukazuje graf G5. V roku 2006 sa
narodilo 54 122 detí, v roku 2007 sa narodilo 54 631, v roku 2008 bol nárast vyšší, narodilo
sa 57 586 detí, v tom ţivonarodených 57 360, mŕtvonarodených 226. V roku 2009 prišlo na
svet 61 217 detí (počet ţivonarodených na 1000 obyvateľov v roku 2009 – 11,3; v roku 2010
– 11,1), čo je najviac od roku 1995, kedy sa narodilo 61 427 detí, v roku 2010 prišlo na svet
60 410 detí z toho 30 544 chlapcov a 29 866 dievčat. Zvýšenie pôrodnosti je však podľa
odborníkov dočasné, môţe zaň najmä odkladanie pôrodov do vyššieho veku.
G5

počet živonarodených detí na 1000 obyvateľov

Vývoj pôrodnosti v SR v rokoch 1995 - 2010
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počet živonarodených

Celkový počet narodených detí z dlhodobého hľadiska klesá. Vo vývoji počtu detí
narodených mimo manţelstva zaznamenávame nárast. V roku 2006 - 14 888 (27,5 %), v roku
2007 - 15 750 (28,8 %), v roku 2008 – 17 391 (30,2 %), v roku 2009 – 19 428 (31,6 %)
a v roku 2010 podiel detí narodených mimo manţelstva medziročne stúpol o 1,4 bodu na
20 009, čo tvorilo 33 %, z celkového počtu narodených. Vývoj pôrodnosti v SR v rokoch
1995 - 2010 zobrazuje graf G5. (počet ţivonarodených detí na 1000 obyvateľov).
Úhrnná plodnosť ţien (priemerný počet ţivonarodených detí, pripadajúci na jednu ţenu
počas jej celého reprodukčného obdobia), hrubá miera reprodukcie (vyjadruje počet dievčat,
ktoré sa priemerne narodia jednej ţene, počas celého reprodukčného obdobia) od roku 1993
do roku 2002 postupne klesala, v roku 2003 dochádza k miernemu rastu úhrnnej plodnosti
ţien, od roku 2004 je opäť pokles. V európskom kontexte v súčasnosti najvyššiu úhrnnú
plodnosť majú Francúzsko a Írsko (okolo 1,9). Naopak, najniţšiu plodnosť v rámci Európskej
únie dosahujú štáty – Nemecka, Rakúska, Portugalska, Maďarska. V rokoch 2008 – 2010
nastal pozitívny vývoj pôrodnosti v Slovenskej republike. Úhrnná plodnosť sa v roku 2009
5

mierne zvýšila na hodnotu 1,4 dieťaťa na ţenu v reprodukčnom veku. Mieru plodnosti podľa
veku zobrazuje graf G6.
G6

počet živonarodených detí na 1000 žien
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V súčasnosti sa vrchol krivky plodnosti presunul do vekovej skupiny 25 – 29-ročných.
V sledovanom období od 2001 – 2010 sa priemerný vek pri prvom pôrode zvyšoval o 0,2 –
0,3 roku, priemerný vek pri prvom pôrode o 0,4 roku. V Slovenskej republike dosiahol
priemerný vek matiek v roku 2008 – 28,32 rokov, v roku 2010 dosiahol priemerný vek 28,83
rokov. Priemerný vek pri prvom pôrode má rovnako stúpajúcu tendenciu, z roku 2008, kedy
presiahol 26 rokov (26,59) sa zvýšil na 27,31 roka v roku 2010. I keď dochádza v posledných
rokoch ku zvyšovaniu materského veku, Slovenská republika sa zaraďuje do niţšej časti
európskeho rebríčka, niţší vek matky pri prvom pôrode majú len pobaltské štáty, Rumunsko
a Bulharsko. Najviac detí sa rodí matkám vo vekovej kategórií 25 - 29 rokov, potom
nasleduje veková kategória 30 - 34 rokov.
1.3

Potratovosť

V rokoch 2009 a 2010 došlo k ďalšiemu zniţovaniu počtu potratov a umelých prerušení
tehotenstva. V roku 2009 bolo zaevidovaných 17 935 potratov, z toho UPT (umelých
prerušení tehotenstva) 13 240. V roku 2010 to bolo 17 218, z toho UPT 12 582. Postupné
klesanie počtu potratov a z toho i postupné klesanie umelých prerušení tehotenstva vyjadrujú
i čísla: v prepočte na 1000 obyvateľov to bolo v roku 2010 - 3,2 potratu, a na sto
ţivonarodených v roku 2010 - 28,4 (od roku 1988 majú oba tieto údaje klesajúcu tendenciu).
Na 1000 obyvateľov pripadalo v roku 2010 – 1,9 spontánnych potratov a 2,3 UPT, čo je zatiaľ
najniţšia hodnota od legalizácie UPT v roku 1958. Vývoj UPT zobrazuje graf G7.
Podľa krajov najmenej potratov na 1000 obyvateľov si dlhodobo udrţiava Prešovský
kraj, kde v roku 2010 bola všeobecná miera potratovosti 2,80 a index potratovosti (na 100
ţivonarodených) bol 21,39. Nízke hodnoty miery potratovosti a indexu potratovosti má
dlhodobo (posledných päť rokov) aj Ţilinský kraj. Najvyššiu všeobecnú mieru potratovosti
mal Košický kraj (3,68) a indexu potratovosti mal v roku 2010 Nitriansky kraj (36,0).

6

Počet ţien uţívajúcich antikoncepciu vo fertilnom veku sa od roku 1990 do roku 2010
viac ako zdvojnásobil (rok 1990 – 171 306 ţien, rok 2010 – 351 818 ţien ). Rovnako narastá
aj počet ţien začínajúcich pouţívať antikoncepciu (v roku 1990 – 35 371 ţien, v roku 2010 –
101 171 ţien). Prevaţná väčšina ţien uţíva hormonálnu antikoncepciu, zároveň došlo
k zníţeniu počtu ţien uţívajúcich vnútromaternicovú antikoncepciu.
G7

Vývoj počtu UPT v rokoch 1995 - 2010
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1.4

Úmrtnosť, hrubá miera úmrtnosti.

Úmrtnosť a pôrodnosť majú v populačnom vývoji obyvateľov kľúčové postavenie,
pretoţe predstavujú základné zloţky reprodukcie, t. j. náhrady zomretých osôb
ţivonarodenými deťmi. Súčasne sa oba demografické javy podieľajú, kaţdý iným spôsobom,
na vytváraní vekovej štruktúry. Od roku 1993 sa úmrtnosť obyvateľstva na Slovensku udrţuje
pod hranicou 10 zomretých osôb na 1000 obyvateľov. V roku 2008 zomrelo 53 164 osôb,
v tom 27 994 muţov a 25 170 ţien, v roku 2010 zomrelo 53 445 osôb, v tom 27 645 muţov
a 25 800 ţien. Bolo to o 532 osôb viac ako v roku 2009. Z celkového počtu zomretých
zomrelo v poproduktívnom veku 71,7 %, v produktívnom veku 27,3 % a v predproduktívnom
veku necelé 1 %.
Z hľadiska pohlavia je pre Slovenskú republiku, podobne ako pre väčšinu krajín (okrem
niektorých rozvojových), charakteristická muţská nadúmrtnosť. V roku 2010 tvorili muţi
51,7 % zomretých a ţeny 48,3 %. Na 1000 zomretých ţien tak pripadlo 1 072 zomretých
muţov. Hrubá miera úmrtnosti u muţov dosiahla 10,5 ‰, u ţien 9,2 ‰. Nerovnomerná miera
úmrtnosti medzi muţmi a ţenami predovšetkým v produktívnom veku je dlhodobým trendom.
Najnepriaznivejšia situácia je vo vekových kategóriách 20 – 34-ročných, kde zo všetkých
zomretých je okolo 80 % muţov.
1.4.1 Dojčenská úmrtnosť
Dôleţitým indikátorom úmrtnostných pomerov je dojčenská úmrtnosť. Predstavuje
významný ukazovateľ sociálnej vyspelosti jednotlivých populácií.
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Dojčenská úmrtnosť je úmrtnosť detí do jedného roka, miera dojčenskej úmrtnosti,
ktorá vyjadruje podiel detí zomretých vo veku do jedného roku, prepočítaný na 1000
ţivonarodených detí, má v Slovenskej republike priaznivý trend. Miery dojčenskej
i novorodeneckej úmrtnosti (úmrtnosť vyjadrujúca podiel detí zomretých do 28 dní,
prepočítaný na 1000 ţivonarodených) mali dlhodobo klesajúci trend, v roku 2010 sa však
medziročne zvýšili. Dojčenská úmrtnosť sa zvýšila nevýznamne a zostáva uţ tretí rok po sebe
pod 6 ‰, v roku 2009 – 5,65 ‰, v roku 2010 - 5,69 ‰ , novorodenecká sa zvýšila o 0,5 bodu
(v roku 2009 – 3,07 ‰, v roku 2010 – 3,59 ‰), do 28 dní po narodení medziročne zomrelo
o 29 detí viac.
V roku 2010 zaznamenávame najvyššiu dojčenskú úmrtnosť v Prešovskom a Košickom
kraji, v ostatných krajoch je niekoľkokrát niţšia. V rokoch 2005 aţ 2010 mala klesajúci trend
aj novorodenecká a perinatálna úmrtnosť.
V porovnaní s Európskou úniou a v rámci nej dosiahla dojčenská úmrtnosť v roku 2010
najvyššie hodnoty v Bulharsku a v Rumunsku, kde presahuje 9 promile, pomerne vysoké
hodnoty má Lotyšsko, ale tieţ Slovensko, Poľsko a Maďarsko nad 5 promile. Najniţšia
dojčenská úmrtnosť bola vo Fínsku a Švédsku, ale tieţ na Islande a v Slovinsku. Vývoj
dojčenskej, novorodeneckej a perinatálnej úmrtnosti na Slovensku vyjadruje graf G8.
G8

Vývoj dojčenskej, novorodeneckej a perinatálnej úmrtnosti
v SR v rokoch 1995 - 2010
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Zdroj údajov: ŠÚ SR, 2012

Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2012

1.4.2 Stredná dĺţka ţivota, očakávané doţitie
Stredná dĺţka ţivota (SDŢ, očakávaná dĺţka ţivota) je významným ukazovateľom
úrovne úmrtnosti. Je to modelový ukazovateľ, vypočítaný na základe špecifických úmrtností
a udáva priemerný počet rokov doţitia osoby určitého pohlavia a veku, za predpokladu, ţe sa
nebudú meniť úmrtnostné pomery. Charakterizuje stav zdravia populácie a úroveň systému
zdravotníctva. Dostupnosť a dobrá úroveň zdravotníctva ovplyvňujú vývoj strednej dĺţky
ţivota.
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Napriek celkovému pozitívnemu vývoju strednej dĺţky ţivota na Slovensku,
z európskeho hľadiska, zaostávame za európskym priemerom v strednej dĺţke ţivota pri
narodení u muţov aj u ţien. Slovenská populácia muţov zaostáva za najdlhšie ţijúcimi
Švajčiarmi (2009 – 79,9 roka) o 8 rokov a populácia ţien zaostáva za najdlhšie ţijúcimi
Európankami Francúzkami (2009 - 85 rokov) o 6 rokov.
Takýto veľký rozdiel je dôsledkom dlhodobo nepriaznivého vývoja strednej dĺţky
ţivota pri narodení v tzv. postsocialistických krajinách.
Obyvatelia Slovenska majú SDŢ pri narodení vyššiu ako v Maďarsku, pobaltských
krajinách, Rumunsku a Bulharsku, kde je SDŢ pri narodení u muţov niţšia ako 70 rokov
a u ţien niţšia ako 78 rokov. Predĺţenie SDŢ na Slovensku súvisí s poklesom dojčenskej,
novorodeneckej a perinatálnej úmrtnosti, s miernym nárastom pôrodnosti v posledných
rokoch, ale aj s miernym poklesom úmrtnosti na choroby obehovej sústavy, a to najmä na
ischemickú chorobu srdca.
Stredná dĺţka ţivota má v Slovenskej republike rastúci trend, i keď tempo je pomalé.
Oproti roku 2001 sa nádej na doţitie pri narodení zvýšila u muţov o 2,1 roka a u ţien o 1,3.
V roku 2010 bola u muţov 71,62 a u ţien 78,84 roku. Trendom je pribliţovanie hodnôt
strednej dĺţky ţivota muţov a ţien. Zatiaľ čo v 50-tych rokoch 20. storočia bol rozdiel okolo
štyroch rokov, v ďalších rokoch dochádzalo k jeho prehlbovaniu. Maximum bolo začiatkom
90-tych rokov (takmer 9 rokov), v súčasnosti dochádza opäť k pribliţovaniu, rozdiel medzi
strednou dĺţkou ţivota muţov a ţien je 7,2 roka. Vývoj strednej dĺţky ţivota u muţov aj
u ţien zobrazuje graf. G9.
G9

Stredná dĺţka ţivota pri narodení v SR v rokoch
1995 - 2010
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Zdroj údajov: ŠÚ SR, 2012
Graf vytvorený: ÚVZ SR, 2012

Očakávaná dĺţka ţivota 45-ročných a 65-ročných sa tieţ postupne zvyšuje. SDŢ pri
narodení v jednotlivých okresoch je zobrazená na mapách, M1 a M2.
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M1

Spracoval ŠÚ SR 2011

M2

Spracoval ŠÚ SR 2011
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2. VYBRANÉ CHRONICKÉ A INÉ ZÁVAŢNÉ SKUPINY CHORÔB V SR
(Túto kapitolu pripravilo Národné centrum zdravotníckych informácií.)
Úvod
V dlhodobej stratégii zdravotnej politiky je systematické monitorovanie výskytu
hromadne sa vyskytujúcich a iných spoločensky závaţných chronických chorôb nevyhnutné.
Dopad preventívnych opatrení na zdravie populácie je dôleţité pravidelne vyhodnocovať,
aby sa eventuálne neefektívne kroky včas zistili.
Koncepčné intervenčné aktivity by mali byť súčasťou národných zdravotných
programov. Medzi kľúčové patria: Národný program prevencie ochorení srdca a ciev,
Národný program podpory zdravia, Národný program duševného zdravia, i Národný
transplantačný program, ktoré sú uţ schválené. Národný diabetologický program sa
v súčasnosti aktualizuje a ţiaľ, uţ 3 roky pripravený nový Národný onkologický program
nebol doteraz MZ SR schválený.
Na plnení úloh „národných programov zdravia“ sa podieľajú najmä odborné spoločnosti
a iné inštitúcie z rezortu zdravotníctva, ako aj rôzne občianske nadácie. Z iných inštitúcií ide
hlavne o regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, ale aj Národné
centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré prispieva najmä analýzami vo vývoji
chronických chorôb v SR ako je tomu v tejto kapitole.
Prezentovaný bude rok 2011 a zmeny vo vývoji vybraných skupín chronických chorôb
v rokoch 2009 – 2011 v porovnaní s obdobím v rokoch 2006 – 2008, ktoré bolo predmetom
analýzy poslednej „Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006 - 2008“ z roku
2009.
2.1 Úmrtia, úmrtnosť
Základom pre výpočet univerzálneho indikátora úrovne zdravia obyvateľov, akým je
stredná dĺţka ţivota (SDŢ, resp. nádej na doţitie), sú zmeny vo vývoji úmrtí. Negatívom pre
dosiahnutie vyšších hodnôt SDŢ sú “predčasné úmrtia“. Preto sa v materiáli SZO „Zdravie
21“ ako aj v jej predchádzajúcom materiáli „Zdravie do roku 2000“ kládol a naďalej kladie
veľký dôraz na pokles predčasnej úmrtnosti. Napriek tomu, ţe sa nádej na doţitie postupne
zvyšuje, a tým by sa v budúcnosti mohli posunúť aj hranice predčasnej úmrtnosti, podľa SZO
sa v súčasnosti za predčasné úmrtie stále povaţuje úmrtie pred 65 rokom ţivota.
Úmrtia.
Rok 2011 Na všetky príčiny smrti zomrelo spolu 51 903 osôb. Z nich pred dovŕšením
65.roku ţivota 14 906 osôb (28,7%). Z celkového počtu takýchto predčasných úmrtí (0 – 64
r.) bolo 70 % muţov. Naopak, v úmrtiach 65-a–viacročných osôb dosahujú vyšší podiel ţeny
(56 %). Je to preto, lebo ţeny sa celkovo doţívajú viac rokov neţ muţi a po 65. rokoch sú uţ
mnohé z nich aj vdovy.
Zmeny v sledovaných obdobiach. Priemerný počet všetkých úmrtí sa v rokoch
2009 – 2011 v porovnaní s rokmi 2006 – 2008 prakticky nezmenil; zaznamenal sa iba 1,3 %
pokles. V celkovom počte predčasných úmrtí (0 64r.) sa evidoval 2,3 % pokles. U muţov do
24 rokov a od 25 do 44 rokov pokles priemerného počtu úmrtí presiahol hranicu 10 %.
V populácii 65 a viacročných sa priemerný počet úmrtí nezmenil (pokles iba o 0,7 %). Avšak
vzostup úmrtí vo veku 85+ nad hranicu 10 % svedčí, popri miernom poklese úmrtí
vo vekových skupinách od 65 do 84 rokov, o postupnom presúvaní podielu úmrtí do
najstarších vekových skupín. Podrobnejšie údaje o počte úmrtí a ich rozdieloch podľa
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pohlavia v príslušných vekových skupinách v roku 2011 a v sledovaných obdobiach uvádza
tabuľka T3.
T3
Počet úmrtí v SR v roku 2011 a rozdiely medzi priemernými počtami
v sledovaných rokoch podľa podrobnejších vekových skupín a pohlavia
Veková
Počet úmrtí
Pohlavie
skupina
v r. 2011

0 – 24
25 – 44
45 – 64

muţi
ţeny
muţi
ţeny
muţi
ţeny

Zdroj: ŠÚ SR

512
285
1 464
523
8 565
3 557

% rozdiel
v r. 2009 – 2011
/ 2006 – 2008

Veková
Počet úmrtí
Pohlavie
skupina
v r. 2011

-13,2
-7,5
-11,6
-2,3
-1,0
-1,3

65 – 74
75 – 84
85 +

muţi
ţeny
muţi
ţeny
muţi
ţeny

6 054
3 993
6 931
9 080
3 271
7 668

% rozdiel
v r. 2009 – 2011
/2006 – 2008

-5,3
-8,6
-5,8
-5,5
11,4
17,7

Spracoval: NCZI

Príčiny smrti. Fyziologické danosti, modely správania sa, ţivotný štýl a iné aspekty sa rôznou
mierou podpisujú na rozdieloch v príčinách smrti medzi pohlaviami. Okolo 85 % úmrtí
(nepočítajúc úrazy) súvisí s chronickými chorobami, resp. s akútnymi stavmi na báze
chronického procesu. V rámci širšej vekovej skupiny do 64 rokov dominujú u muţov choroby
obehovej sústavy (CHOS) a úrazy, u ţien nádory a CHOS (vo veku do 44 rokov sa najviac
úmrtí eviduje pre úrazy).V úmrtiach 65-a- viacročných dominujú u oboch pohlaví CHOS
a nádory (u CHOS sa ale zaznamenáva vyšší podiel u ţien, u nádorov vyšší podiel u muţov)
(tabuľka T4).
Problémy s objektivizáciou príčin smrti. NCZI niekoľko rokov aktívne spolupracuje so ŠÚ
SR, aby sa minimalizovali chyby pri výbere príčiny smrti, ktorá je nesprávne alebo neúplne
kódovo uvedená v Liste o prehliadke mŕtveho (LoPM). Analýzou LoPM z roku 2010
pracovníci oddelenia Národných zdravotných registrov NCZI zistili, ţe v 10 % mala oficiálna
príčina smrti podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10) patriť do inej kapitoly
MKCH. Predsa nie je jedno, či namiesto základnej choroby ako príčiny smrti mal byť zhubný
nádor s metastázami, ale uviedla sa choroba srdca. V 8 % spracovaná príčina smrti síce
patrila do danej kapitoly MKCH, ale nebola správne zaradená: napr. text zodpovedal
zhubnému nádoru pečene s metastázami, ale lekár uviedol kód nádoru koţe!. Takýchto
omylov je veľmi veľa...Uvedené analýzy predloţilo NCZI aj ÚDZS.V súčasnosti sa
dokončuje zásadná reforma systému obhliadok s cieľom objektivizovať príčiny smrti v SR.
Na tejto problematike by sa ako garant malo aktívne podieľať aj MZ SR. Doteraz má výber
príčin smrti a ich spracovanie (uţ desaťročia!) v kompetencii ŠÚ SR.
Je dôležité poznať, na aké choroby naša populácia v skutočnosti zomiera...
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T4
Celkový počet úmrtí a z nich podiel na najčastejšie príčiny smrti v SR v roku
2011 podľa pohlavia a vekových skupín
Veková skupina

z nich

0 – 85+
0 – 64
65+

Zdroj: ŠÚ SR

z nich podiel ( %)

Pohlavie

Celkový
počet
úmrtí

Obehová
sústava

Nádory

Úrazy

Dýchacia
sústava

Tráviac
a
sústava

Ostatné
choroby

muţi
ţeny
muţi
ţeny
muţi
ţeny

26 797
25 106
10 541
4 365
16 256
20 741

45,9
59,8
30,4
24,8
55,9
67,2

26,2
20,1
28,5
40,0
24,7
15,9

8,0
2,7
15,8
7,7
2,9
1,7

7,0
5,6
5,5
4,7
7,9
5,8

6,4
4,6
10,3
10,0
3,9
3,4

6,5
7,2
9,4
12,8
4,7
6,1

Spracoval: NCZI

Priemerný vek pri úmrtí. V „obrázkovej“ tabuľke T5 sú uvedené zmeny v priemernom veku
pri úmrtí muţov a ţien podľa príčin smrti v roku 2011 oproti roku 2006 (pričom je dôleţité si
uvedomiť, ţe objektivita vstupných údajov pri ich výpočte závisí od kvality vo vypisovaní
LoPM, najmä ak ide o chorobu).
Osobitnou kapitolou sú úrazy, pri ktorých sa dá predpokladať, ţe ich objektivita je dostatočne
podchytená. Práve u nich je najskôr moţné dodrţiavaním cielených preventívnych opatrení
najviac ovplyvniť vek pri úmrtí. Prezentujú to aj uvedené hodnoty v tabuľke T5. Priemerný
vek úmrtí u oboch pohlaví sa pri úrazoch zvýšil najviac (u muţov o 3 a u ţien o 5 rokov).
T5
Porovnanie priemerného veku pri úmrtí podľa skupín ochorení v SR v roku 2011
a v roku 2006
Úmrtia na
všetky
príčiny

Choroby
obehovej
sústavy

Nádory

Muţi

Ţeny

Muţi

Ţeny

Muţi

Ţeny

r. 2011

67,9

76,6

73,3

81,2

67,3

69,6

r.2006
994

67,2

75,6

73,1

80,0

66,8

69,1

Tráviaca
sústava

Dýchacia
sústava

Úrazy
Muţi

Ţeny

Muţi

Ţeny

Muţi

Ţeny

r. 2011

51,1

62,6

70,4

77,1

61,6

70,2

r.2006

48,2

57,1

71,1

75,9

60,4

67,2

Zdroj: ŠÚ SR
Spracoval: NCZI
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Úmrtnosť
Pre objektívnejšie posúdenie úmrtnosti medzi jednotlivými krajinami sa počty úmrtí prepočítané na príslušnú
populáciu danej krajiny, štandardizujú ešte na modelovú európsku alebo svetovú populáciu. Tento prístup mal
za cieľ minimalizovať nerovnosti vo vekovej štruktúre obyvateľstva a objektivizovať rozdiely medzi krajinami.
Miery s použitím svetového štandardu bývajú nižšie oproti európskemu štandardu, a ten je zase nižší ako
neštandardizované (hrubé) miery s prepočtom iba na obyvateľov danej krajiny. V súčasnosti SZO pripravuje
nový model „štandardizovanej“ populácie, ktorý má zaktualizovať štandard zo 60.rokov 20.storočia.
Ak neporovnávame správne miery, dochádza k skresleniu reálnej situácie, k dezinformáciám. Štandardizované
miery sa samozrejme nepoužívajú iba pri úmrtiach, ale napr. aj pri výskyte nových prípadov ochorení za rok.

Rok 2011. V tomto roku zomrelo spolu 51 903 osôb, čo na úrovni SR zodpovedá hrubej
úmrtnosti 95,6 úmrtí na 10 000 obyvateľov. Hodnota 82,6 / 10 000 obyvateľov zodpovedá
štandardizovanej miere, ktorá je objektívna pre porovnanie rozdielu v miere úmrtnosti medzi
SR s iným i krajinami Európy. Pri predčasných úmrtiach (0 – 64 rokov) dosiahla hrubá
úmrtnosť v SR hodnotu 31,3/ 10 000 obyvateľov SR v rovnakej vekovej skupine
(pri eur. štandarde - 29,1). Úmrtnosť v populácii 65-a–viacročných dosiahla v roku 2011
hrubú mieru 551,4 (štandardizovaná miera mala hodnotu 516,2 na 10 000 obyvateľov).
Vývoj miery štandardizovanej úmrtnosti na všetky príčiny smrti v uvedených vekových
skupinách podľa pohlavia prezentujú grafy G10a, G11a (vhodné pre porovnanie s inými
krajinami). Porovnanie vekovo-špecifickej úmrtnosti (len pre SR) v roku 2001 s rokom 2006
uvádzajú grafy G10b, G11b. Pri predčasnej úmrtnosti je zjavný mierny pokles iba vo
vekových skupinách 45 – 59 ročných muţov, u starších najmä v skupine 75 – 84 rokov, viac
u muţov.
Zmeny v sledovaných obdobiach. V rokoch 2009 – 2011 v porovnaní s rokmi 2006 –2008
klesla miera štandardizovanej úmrtnosti v celej populácii SR, u 0 – 64 i u 65-a–viacročných o
6 – 7 %.
a Vývoj
miery
štandardizovanej
úmrtnosti v SR na všetky príčiny smrti vo veku
0 – 64 v rokoch 2000 – 2011

G10

vývoja vekovo špecifickej miery úmrtnosti v SR na
všetky príčiny smrti vo veku 0 – 64
v roku 2011 a 2006
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G11 a Vývoj miery štandardizovanej
úmrtnosti v SR na všetky príčiny smrti u 65a– viacročných v rokoch 2000 –2011
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Spracoval: NCZI

2.2. Hospitalizácie, hospitalizovanosť
Databáza hospitalizovaných, ktorú spravuje NCZI, je zdrojom rôznych ukazovateľov,
ktoré prispievajú k posudzovaniu zdravotného stavu populácie SR ako aj k monitorovaniu
vybraných ukazovateľov v nemocničnej starostlivosti (príčiny hospitalizácie, preklady,
rehospitalizácie, úmrtia v nemocnici, dĺţka pobytu v nemocnici atď.). Napriek určitým
rezervám, vyriešením ktorých by sa databáza mohla obsahovo skvalitniť, aj súčasný stav
uspokojivo odráţa realitu „hospitalizovanosti“ v SR.
Rok 2011. Podľa predbeţných údajov bolo v nemocniciach SR v danom roku evidovaných
1 132 290 všetkých hospitalizácií (vrátane prekladov a rehospitalizácií toho istého pacienta
v danom roku). Vzhľadom na to, ţe nie všetky hospitalizácie sú indikované pre chorobu, po
odpočítaní „nechorobných“ stavov“ (pôrodov a najčastejšie pobytov jedného z rodičov
k chorým deťom) bolo pre chorobu evidovaných 945 986 hospitalizácií (graf G12).
Príčiny hospitalizácie. Z počtu hospitalizácií pre chorobu dominovali v roku 2011 (bez
ohľadu na vek) problémy v dôsledku chorôb obehovej sústavy (19 %), tráviacej sústavy
(12 %) a nádory (11 %). Dôvody hospitalizácie sú závislé od veku a pohlavia pacienta.
V mladších vekových skupinách, a to do 24 rokov išlo o choroby dýchacieho a tráviaceho
systému, u 25 – 64 ročných a 65-a –viacročných o CHOS a nádory. Rozdiely medzi
pohlaviami v poradí i počte piatich najčastejších hospitalizácií v roku 2011 podľa vekových
skupín uvádzajú tabuľky T6a-c.
Hospitalizovanosť. Podľa predbeţných údajov za rok 2011 pripadlo na 10 000 obyvateľov
SR 1 742 hospitalizácií pre chorobu, teoreticky to znamená, akoby:
 v celej populácii aspoň 1 hospitalizáciu absolvoval kaţdý 6. človek,
 vo veku do 24 rokov by išlo o kaţdého 8. (pri odpočte detí s problémami
v perinatálnom období by išlo o kaţdého 10.),
 u 25 – 64-ročných o kaţdého 7.,
 u 65-a –viacročných uţ o kaţdého 2. človeka.
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G12 Počet všetkých hospitalizácií v SR v rokoch 2000 – 20111 u muţov a ţien a z nich
hospitalizácie pre chorobu2
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1

predbežné údaje,

Zdroj: NCZI Spracoval: NCZI
2

nezahŕňa „nechorobné“ stavy: pôrody (XV. kap. MKCH) a iné „nechorobné“ dôvody (XXI. kap.), bližšie viď text..

T6
Celkový počet hospitalizácií v nemocniciach SR v roku 2011 a z nich 5
najčastejších príčin hospitalizácií podľa skupín chorôb v príslušných vekových
skupinách a pohlavia
Muţi
Počet
109 160

Skupina chorôb
Všetky
(bez XXI. kapitoly

220 816

19 929
14 210
12 208
10 796
6 615

obehové
úrazy
tráviace
nádory
svalové

40 614
29 936
29 596
26 042
17 815

z nich

dýchacie
úrazy
tráviace
perinatálne ch.
infekčné

z nich

Skupina chorôb
Všetky
(bez XXI. kapitoly )

Hospitalizácia (25 – 64)
Počet

Hospitalizácia (65+ )
Skupina chorôb
Všetky
(bez XXI. kapitoly)
z nich

Hospitalizácia (0 – 24)

obehové
nádory
tráviace
úrazy
svalové

Počet
140 120
46 899
20 194
14 799
8 548
6 674

Ţeny

Zdroj: NCZI

svalové

Spracoval: NCZI (predbežné údaje)

21 919

Hospitalizácia (65+ )
Skupina chorôb
Počet
Všetky
(bez XV. a
XXI. kapitoly)
200 065
63 862
obehové
19 666
tráviace
18 708
nádory
17 530
úrazy

z nich

Hospitalizácia (25 – 64)
Skupina chorôb
Počet
Všetky
(bez XV. a
XXI. kapitoly)
204 134
34 164
nádory
27 751
močové
23 744
tráviace
23 124
obehové
z nich

z nich

Hospitalizácia (0 – 24)
Skupina chorôb
Počet
Všetky
(bez XV. a
XXI. kapitoly)
82 442
15 247
dýchacie
11 827
tráviace
9 475
perinatálne ch.
6 534
úrazy
subjektívne
ťaţkosti
6 362

svalové

17 327

+XV.kap./pôrody, XXI./pobyt v nemocnici nie pre chorobu
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Porovnávané obdobia. Priemerný počet všetkých hospitalizácií aj hospitalizácií „pre
chorobu“ sa v rokoch 2009 – 2011 v porovnaní s rokom 2006 –2008 zvýšil o 6 %.
V podiele hospitalizácií pre chorobu sa v sledovaných rokoch zreteľnejšie evidoval iba pokles
v hospitalizáciách pre choroby dýchacieho systému (respiračné) u oboch pohlaví a pri úrazoch
muţov. V ostatných sledovaných skupinách chorôb je moţné konštatovať, ţe ich podiely sa
dlhodobo udrţiavajú takmer na rovnakej úrovni.
Je dôleţité si však uvedomiť, ţe vzostupy alebo poklesy hospitalizácií môţu byť
odrazom viacerých dôvodov: závisia od závaţnosti základného ochorenia (resp. jeho
komplikácií), od moţnosti nemocníc liečiť pacienta vo „vlastnej réţii“ alebo v spolupráci
s iným oddelením tej istej alebo inej nemocnice (preklady), ale aj od toho, či sú moţnosti
nahradiť ústavnú liečbu efektívnou ambulantnou starostlivosťou. Napr. zvyšujúci sa počet
hospitalizácií pre CHOS súvisí s frekvenčnejšími prekladmi pacientov na
vysokošpecializované pracoviská a s ich častejším následným „návratom“ na pôvodné
pracovisko. Pri takomto manaţmente sa však docielilo zároveň skrátenie priemerného pobytu
pacienta v nemocnici (bliţšie „Správa o stave zdravotníctva v SR “, Hlavatý a kol. 2010).
2.3 Práceneschopnosť
Práceneschopnosť (PN) sa môţe vypísať všetkým chorým poistencom, a to nielen tým,
ktorí sú zamestnaní, ale aj tým, ktorí si zdravotné poistenie platia aj bez pracovného pomeru.
PN sa týka vekových skupín od 15 do 60 + rokov. Zdrojom údajov o PN je Sociálna
poisťovňa. V tejto stati sa uvádzajú novopriznané PN, ktoré mohli alebo aj nemuseli byť
v danom roku ukončené.
Rok 2011. V tomto roku sa v SR evidovalo 736 806 novopriznaných prípadov PN (G13), čo
predstavuje 3 043 prípadov na 10 000 poistencov. Teoreticky kaţdý tretí poistenec bol
v tomto roku 1x práceneschopný. Zo všetkých PN na prvých troch miestach u oboch pohlaví
dominovala PN pre choroby dýchacej sústavy (s podielom 37,6 %), svalovej a kostrovej
sústavy (22,4 %) a úrazy (8,2 %).Najväčšie rozdiely medzi muţmi a ţenami sú (ako
dlhodobo) v PN pre úrazy (tabuľka T7).
V roku 2011 sa spolu „prepéenkovalo“ 33 630 530 dní, čo predstavuje niečo vyše 92 000
„prepéenkovaných“ rokov !(tabuľka T8).
Na úrovni krajov bol najvyšší počet novohlásených prípadov PN i dĺţka jej trvania (ako
dlhodobo) v Prešovskom kraji. Z 5 najčastejších príčin PN sa najvyšší podiel, a to v 3 z nich,
zaznamenal v Bratislavskom kraji, v 2 dominoval Prešovský kraj. Najnižší podiel sa
v 3 z nich evidoval v Banskobystrickom kraji, po 1 v Trnavskom a Nitrianskom kraji.
Porovnávané obdobia. V rokoch 2009 – 2011 oproti 2006 – 2008 stúpol priemerný počet
novohlásených prípadov PN o 3,2 %, ale počet dní PN (a tým aj rokov PN) stúpol aţ o 27,2
%! (tabuľka T8). Tento stav sa však nemusí hodnotiť negatívne. Dlhšia PN môţe významne
dopomôcť k vyvarovaniu sa opakovaných PN a zabránením ev. neskorších zdravotných
komplikácií, lepšie pripraviť človeka pre jeho nástup do pracovného procesu. Samozrejme,
indikovanie PN a jej dĺţku môţu ovplyvniť nielen zdravotné, ale aj sociálno-ekonomické
faktory (napr. pri hrozbe prepúšťania z práce), ale aj fakt, ţe pred priznaním ID musí mať
poistenec dlhšiu PN, ak nejde o také poškodenie zdravia, ktoré priznanie ID urýchli.
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G13

Počet novohlásených prípadov práceneschopnosti v SR v roku 2000 a 2006 –2011
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T7
Počet všetkých novohlásených prípadov práceneschopnosti v SR v roku 2011
a z nich päť najčastejších príčin u muţov a ţien

Skupiny chorôb
podľa MKCH-10

z nich

Všetky sledované
dýchacie
svalové
úrazy
tráviace
obehové

počet
361 276
132 998
88 909
41 570
24 351
19 003

Muţi
% zo všetkých
PN
x
36,8
24,6
11,5
6,7
5,2

počet
366 034
140 345
73 740
22 029
18 344
13 171

Ţeny
% zo všetkých
PN
x
38,3
20,1
6,0
5,0
3,6

T8
Doba trvania novohlásených prípadov práceneschopnosti v SR v rokoch 2000 a
2006 – 2011
Rok

Dni

Roky
(prepočet dní)

2000
2006
2007
2008
2009
2010
2011

33 222 458
22 109 440
27 106 393
29 952 330
33 958 443
33 085 979
33 630 530

91 020
60 574
74 264
81 837
93 037
90 647
92 138

Zdroj: Sociálna poisťovňa
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2.4 Invalidizácia
Aktuálne kritériá pre priznanie invalidného dôchodku (ID) určuje príslušný zákon
s platnosťou od roku 2004 podľa % poklesu vykonávať zárobkovú činnosť (VZČ) oproti
zdravej osobe. Dá sa povedať, ţe pôvodnému „plnému“ ID zodpovedá ID s viac ako 70 %
poklesom VZČ, v prípade pôvodného „čiastočného“ ID ide o pokles VZČ do 70 % (ale nad
40 %). Rozdiely v nastavení dovtedy platných kritérií pre priznanie ID mali dopad aj na
zmeny vo vývoji ID. Zdrojom údajov o invalidite je Sociálna poisťovňa.
K 31.12.2010 bol počet vyplácaných invalidných dôchodkov 213 834, z nich 55 % sa
týkalo osôb s poklesom VZČ nad 70%. Veková skupina pre priznanie ID zahŕňa 19 aţ 60+
ročných dôchodkovo zabezpečených osôb.
Rok 2011. V tomto roku bolo novopriznaných 23 721 ID. Takmer jednu tretinu z nich (32 %,
7 511) tvorili osoby s poklesom VZČ nad 70 %, vo viac ako 2/3 (68 %, 16 210) išlo
o priznanie poklesu VZČ do 70 %. U ID s ťaţším postihnutím dominujú muţi (60 %), u ID
s niţším postihnutím sa rozdiel medzi pohlaviami minimalizuje (muţi – 52 % ).
Príčiny ID. Hlavnou príčinou priznania ID s ťaţším postihnutím sú u muţov i ţien nádory, na
druhom mieste u muţov choroby obehovej sústavy, u ţien duševné choroby. U ID s niţším
postihnutím dominujú u oboch pohlaví choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového
tkaniva, na druhom mieste sú u muţov i ţien rovnaké skupiny chorôb ako pri ID so
závaţnejším postihnutím. Päť najčastejších príčin ID podľa stupňa závaţnosti prezentuje
tabuľka T9.
Porovnávané obdobia. V rokoch 2009 – 2011 sa oproti roku 2006 – 2008 zvýšil priemerný
počet ID s ťaţším postihnutím o 16 %, v prípade ID s niţším postihnutím stúpol o 48,1 %.
Zmeny vo vývoji ID jasne odráţajú legislatívne zmeny platné od roku 2004, s maximálnou
mierou pri ID s niţším postihnutím (G14, G15). Tento stav pravdepodobne ovplyvnili aj
presuny ID z „plného“ na „čiastočný“ po prehodnotení jednotlivých prípadov ID.
V rokoch 2006 – 2010 sa najniţší počet ID s ťaţším postihnutím na 10 000
dôchodkovo-zabezpečených osôb zaznamenával v Bratislavskom kraji, najvyšší (s výnimkou
Prešovského kraja v roku 2010) v Nitrianskom kraji.
U ID s „ľahším“ postihnutím sa najniţší počet v týchto rokoch evidoval
v Bratislavskom kraji, najvyšší (s výnimkou Košického kraja v roku 2010) v Prešovskom
kraji.
T9
Počet všetkých novopriznaných invalidných dôchodkov v SR podľa typu
invalidity a z nich 5 najčastejších príčin invalidizácie v roku 2011 u muţov a ţien
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Zdroj: Sociálna poisťovňa
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2.5 Prehľad o zmenách prioritných chronických chorôb v SR v sledovaných rokoch
podľa vybraných ukazovateľov
Porovnané obdobia v rokoch 2009 – 2011 s rokmi 2006 –2008, ktoré sú predmetom
predkladanej správy, sú pre očakávanie pozitívnejších zmien pomerne krátke. Napriek tomu,
aj v takomto časovom období môţu napr. nové terapeutické moţnosti, efektívne opatrenia
v sociálnej oblasti, alebo napr. pokračujúca medializácia zodpovednosti jedinca (ale aj
politikov za zdravie populácie), signalizovať zlepšenie.
Prehľad o zmenách vo vývoji prioritných skupín chronických chorôb na 10 000
obyvateľov, poistencov alebo dôchodkovo zabezpečených osôb ( podľa charakteru uvedených
ukazovateľov) uvádza nasledujúca tabuľka T10. Rozdiely medzi priemernými údajmi
hrubých mier v sledovaných rokoch budú vyjadrené šípkami zodpovedajúce príslušným %.
Pri poklese alebo vzostupe do 5 % bude mať označenie ↔, pri hodnotách od 5 % do 10
% : pokles – ↘, vzostup – ↗, pri hodnotách 10 % a viac: vzostup –↑, pokles – ↓.
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T10 Zmeny vo vybraných ukazovateľoch vo vývoji prioritných chronických chorôb
v rokoch 2009 – 2011 v porovnaní s rokmi 2006 – 2008

Pri ID s poklesom VZČ do 70 % bol stacionárny stav v celkovej invalidite ovplyvnený vzostupom ID pre
choroby koţe (16,7 %), močovej a pohlavnej sústavy (11,1 %) i choroby svalovej a kostrovej sústavy (5 %).
Zdroj: ŠÚ SR ( úmrtia) , Sociálna poisťovňa ( PN, invalidita), NCZI (hospitalizácie)
Spracoval: NCZI
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2.6

Prioritné chronické choroby – charakteristika ich vývoja

Medzi prioritné chronické skupiny chorôb, ktoré majú zásadný dopad na kvalitu ţivota
populácie patria choroby obehovej sústavy, nádory, diabetes a duševné choroby. V tejto
kapitole sa okrem uvedených skupín chorôb uvedie aj vývoj úrazov (aj keď nejde o chronické
ochorenie v pravom zmysle slova). Ich dopad na zdravie jedinca však máva často charakter
chronických ťaţkostí, ktoré ho invalidizujú.
2.6.1 Choroby obehovej sústavy
Úmrtia, úmrtnosť. V roku 2011 zomrelo v dôsledku CHOS 27 306 osôb (z nich 55 % ţien).
Pred dovŕšením 65. roku ţivota (predčasné úmrtie) sa zaznamenalo 4 287 úmrtí (15%), čo
znamená, ţe predčasne v dôsledku CHOS zomrel kaţdý 7. človek. Z celkového počtu úmrtí
pre CHOS u muţov zomrelo predčasne 26 % (kaţdý 4.), u ţien 7 % (kaţdá 14.).
Vo vekovo-špecifickej úmrtnosti od 25– 64 rokov sa v roku 2011 v porovnaní s rokom
2006 zníţenie zaznamenalo u muţov vo veku 45– 64 rokov. U 65+ ročných profitovali
s odstupom 6 rokov o niečo viac opäť muţi, viditeľnejšie vo veku 75– 84 rokov.
Porovnávané obdobia. V rokoch 2009–2011 oproti rokom 2006 – 2008 priemerný počet
všetkých úmrtí na CHOS i predčasné úmrtia (0 –64 rokov) klesli o 3,4 %. Pri poklese úmrtí
u mladších ako 65-ročných profitovali viac muţi ako ţeny. Vo vývoji miery
neštandardizovanej úmrtnosti na CHOS (pre posúdenie vývoja v rámci SR) sa eviduje iba
mierny pokles (tabuľka T10). Vekovo-špecifickú úmrtnosť v roku 2011 v porovnaní s rokom
2006 prezentujú grafy G16a a G16b.
Tieto oficiálne údaje majú rezervy v ich objektivizácii ( viď Úmrtia v podkapitole všeobecnej časti). Z
analýz príčin smrti vyplynulo, že podiel úmrtí na CHOS by mal byť cca o 10 % nižší ako sa oficiálne v LoPM
uvádzajú (v r.2010: 43 % a nie 53 % z celkového počtu úmrtí / Baráková a kol., nepublikované údaje/).
Samozrejme, tieto skutočnosti by mali dopad aj na zmeny podielov úmrtí CHOS v príslušných vekových
skupinách či podľa pohlavia. Aj v objektivite úmrtí na infarkt srdca sa zistili nedostatky , preto sa v tejto správe
nebudú úmrtia na infarkt uvádzať.

Hospitalizácie. Podľa predbeţných údajov NCZI bolo v roku 2011 pre CHOS indikovaných
177 267 hospitalizácií (vrátane prekladov a rehospitalizácií). Z počtu hospitalizácií pre
chorobu dosahujú CHOS najvyšší podiel (18 %).
V rokoch 2009 – 2011 sa v porovnaní s rokmi 2006 – 2008 zaznamenal vzostup hospitalizácií
o8%.
Pre neuspokojivé hlásenie prípadov do príslušných národných zdravotných registrov je
moţné z databázy hospitalizovaných (po odpočítaní prekladov) urobiť odhad počtu nových
prípadov – epizód akútneho infarktu srdca (akútny koronárny syndróm, AKS / I20–I22/)
a cievnej mozgovej príhody (CMP, I60 – I64 + G45) za daný rok.
Podľa predbeţných údajov sa v roku 2011 zaznamenali nasledujúce počty hospitalizácií
a epizódy uvedených akútnych stavov:
 pre AKS sa evidovalo 23 642 hospitalizácií; z nich pri odpočte prekladov (38,6 %)
išlo o 14 507 epizód AKS (počet konkrétnych fyzických osôb by bol o niečo niţší),
 pre CMP bolo indikovaných 28 793 hospitalizácií; z nich pri odpočte prekladov
(34,0 %) išlo o 19 015 epizód CMP u príslušných pacientov.
Pre hypertenziu, resp. hypertenzné choroby sa zaznamenalo 16 823 hospitalizácií, z nich
iba v 7 % išlo preklady na iné oddelenie. Databáza hospitalizovaných nie je zdrojom údajov
pre nové prípady hypertenzie v populácii (ako AKS a CMP), lebo väčšina prípadov sa lieči
ambulantne a hospitalizovaní sú zvyčajne polymorbidní pacienti. Platí to aj pri chorobách ţíl
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a ciev: v roku 2011 bolo pre tieto choroby indikovaných 30 921 hospitalizácií (v 8 % išlo
o preklady toho istého pacienta).
Práceneschopnosť, invalidita. V roku 2011 sa v počte novohlásených prípadov PN zaradili
CHOS u muţov i ţien na 5.miesto (tabuľka T7), v počte novopriznaných prípadov ID (nad 70
% poklesu pracovnej schopnosti) sa CHOS zaradili u muţov na 2. a u ţien na 5.miesto.
Zmeny vo vývoji PN v porovnávaných rokoch na 10 000 poistencov prezentuje tabuľka T10.
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G16 a Vekovo-špecifická úmrtnosť na G16b Vekovo-špecifická úmrtnosť na
choroby obehovej sústavy v SR vo veku 25 choroby obehovej sústavy v SR u 65 – 64 rokov v roku 2006 a 2011
a viacročných v roku 2006 a 2011

ţeny r. 2011
ţeny r. 2006

Spracoval NCZI

2.1.1 Nádory
Výskyt zhubných nádorov (ZN) v celej populácii v hrubých aj štandardizovaných
vyjadreniach stúpa (graf G17). Vzhľadom na degresný charakter vývoja populácie, a tým
i nárast počtu osôb vo vyšších vekových skupinách, čo sa postupne odráţa aj na vzostupe
strednej dĺţky ţivota, je reálne ďalšie zvyšovanie výskytu ZN. Predikčné modely incidencie
týchto ochorení v SR naznačujú nepriaznivý vývoj, pri ktorom sa v roku 2015 očakáva počet
nových prípadov ZN (incidencia) na úrovni 775 (± 10,7) na 100 000 muţov a 1079 (± 12,1)
na 100 000 ţien.
Zberom, spracovaním a analýzou výskytu ZN v SR sa od roku 1976 zaoberá Národný
onkologický register (v správe NCZI od roku 2005). Pre zníţenú hlásnu disciplínu v teréne,
v dôsledku zrušenia poliklinických oddelení klinickej onkológie (POKO), ktoré koordinovali
a sumarizovali hlásenia pre register ako aj pre dlhodobé personálne poddimenzovanie registra
sú posledné publikované údaje z roku 2007.
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G17 Počet zachytených prípadov zhubných nádorov a trend štandardizovanej
incidencie (svetový štandard) podľa pohlavia v SR v rokoch 1978 - 2007

Spracoval: NCZI

Bude nevyhnutné výrazne zlepšiť postavenie a podmienky pre prácu NOR SR, ale aj

doriešiť organizačné nedostatky v praxi, ktoré lekárom sťaţujú plniť si ich zákonom
stanovené povinnosti o hlásení prípadov ZN do registra. Napriek tomu pracovníci NOR
aktívne participovali na príprave sprístupnenia epidemiologických údajov za SR na
Európskom onkologickom portáli.
Najčastejšie lokalizácie ZN u muţov a ţien v roku 2007 uvádza tabuľka T11.
T11 Počet hlásených zhubných nádorov v SR v roku 2007 a z nich 5 najčastejších
lokalizácií u muţov a ţien
Muţi

Močový mechúr (C67)
Ţalúdok (C16)

Počet %
Lokalizácia
14 164 100% Spolu (C00 – C96)
1 943 13,7
Prsník (C50)
1 875
1 585

13,2
11,2

609
595

4,3
4,2

z nich

z nich

Lokalizácia
Spolu (C00 – C96)
Kolorektum (C18 – C21)
Priedušnica, pľúca (C33 –
C34)
Prostata (C61)

Ţeny

Kolorektum (C18 – C21)
Telo maternice (C54)

Počet %
13 967 100%
2 423 17,3
1 411 10,1
901
6,5

627
Kŕčok maternice (C53)
Priedušnica, pľúca (C33 – C34) 520

4,5
3,7

Vývoj vo výskyte hlásených ZN v SR ročne (incidencia) je moţné charakterizovať takto:
U muţov miera ich incidencie za posledných 20 rokov stúpla vo všetkých vekových
skupinách, okrem skupiny 40 – 49 ročných, kde je pozorovaná určitá stabilizácia. Vzostup
incidencie v populácii muţov je podmienený predovšetkým výrazným vzostupom ZN
prostaty vo vekových skupinách nad 50 rokov. Dominantnou lokalitou u muţov síce
zostávajú pľúca, ale incidencia aj úmrtnosť na ZN pľúc od konca 90. rokov vo všetkých
vekových skupinách muţov klesá.
U ţien miera incidencie ZN za posledných 20 rokov stúpla vo všetkých vekových
skupinách, aj keď pri výrazne niţších východiskových hodnotách incidencie ako u muţov.
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Stúpajúce celkové hodnoty incidencie ZN u ţien sú podmienené hlavne vzostupom ZN
prsníkov vo vekových skupinách nad 40 rokov a kolorekta vo vekovej skupine nad 60 rokov.
U oboch pohlaví je pozorovaný trvalý a výrazný vzostup výskytu melanómov koţe ako
aj nemelanómových nádorov koţe. Zmeny v miere štandardizovanej incidencie ZN v SR
v roku 2007 v porovnaní s jej priemerom v rokoch 2002 – 2006 (podľa svetového štandardu)
prezentuje graf G18 s uvedením mier svetového štandardu (tieto hodnoty je moţné porovnať
iba s krajinami, ktoré rovnako pouţili svetový štandard).
G18 Zmeny v miere štandardizovanej incidencie zhubných nádorov v roku 2007
v porovnaní s priemerom rokov 2002– 2006 v SR podľa ich lokalizácie u muţov a ţien

Spracoval: NCZI

Zhubné nádory kolorekta u oboch pohlaví, prostaty u muţov a prsníkov u ţien, budú
predstavovať najzávaţnejší problém najbliţších rokov.
V priebehu 20 rokov u väčšiny onkologických ochorení v čase stanovenia diagnózy
stále pretrváva vysoký podiel záchytu pokročilých štádií diagnostikovaných nádorov.
Vývojové trendy zachytených klinických štádií nádorov prostaty v čase stanovenia diagnózy
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sú dlhodobo nepriaznivé. V prípade nádorov krčka maternice v čase stanovenia diagnózy
pozorovať stále nepriaznivý pomer medzi nádormi in situ a invazívnymi nádormi. Karcinómy
prsníka sa diagnostikujú vo včasných štádiách (in situ, 1. štádium) len v 1/3 prípadov; trend sa
mení v poslednom desaťročí pozitívnym smerom len minimálne.
Predikčné modely úmrtnosti naznačujú trend mierneho poklesu úmrtnosti na nádorové
ochorenia v populácii v nasledujúcich rokoch. Tento trend bude výraznejší u muţov vo
všetkých hodnotených vekových skupinách. Naznačený pozitívny vývoj úmrtnosti však treba
vnímať veľmi rezervovane vzhľadom na vysokú chybovosť vo vypĺňaní Listov o prehliadke
mŕtveho.
Pre spoľahlivé hodnotenie preventívnych opatrení vrátane skríningových programov, ktoré
v súčasnosti absentujú, bude nevyhnutné prijať opatrenia na zlepšenie kvality monitorovania
príčin smrti aj nádorových ochorení.
Jednou z priorít v oblasti onkológie musí byť záchyt ochorení vo včasných štádiách, kedy
liečba prináša výrazne väčší efekt.
2.6.3

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závaţné chronické ochorenie, ktoré bez
včasnej a správnej liečby predstavuje vysoké riziko poškodenia rôznych orgánov.
Zdravotný, spoločenský i sociálno-ekonomický význam tohto ochorenia je najmä v jeho
vysokom výskyte v populácii, v zníţení kvality ţivota chorého človeka, ale aj v nákladoch na
jeho celoţivotnú liečbu.
Prevalencia, incidencia diabetu. Podľa posledných zverejnených údajov z NCZI, bolo k
31.12.2010 vo výkazoch o činnosti diabetologických ambulancií hlásených takmer 350 000
diabetikov (prevalencia), čo je okolo 7 % z celej populácie. Ich počet z roka na rok stúpa.
Oproti roku 2000 sa ich počet zvýšil o 20 %. Ročne sa diagnostikuje okolo 22 000 nových
diabetikov (incidencia). V 90 % ide o diabetes 2 typu, ktorý súvisí s abdominálnou obezitou
a tzv. metabolickým syndrómom.
V populácii vo veku 0 – 14 rokov bolo k 31.12.2010 registrovaných 822 detí s diabetom
1. typu (prevalencia). Incidencia (počet nových prípadov) DM1 vo vekovej skupine 0 – 14
ročných detí vykazuje trvalý vzostup, ktorý je najvýraznejší v skupine 10–14 ročných.
Komplikácie diabetu a iné sprievodné choroby. V roku 2010 sa v porovnaní s rokom 2000
zvýšil počet komplikácií diabetu a chorôb, ktorých výskyt je u diabetikov oproti nediabetickej
populácii frekventnejší (infarkt, mozgová príhoda). K 31.12.2010 sa u kaţdého 2.diabetika
registroval vyšší tlak krvi a poruchy lipidov, u kaţdého 6. postihnutie očí (šedý zákal a/alebo
poškodenie sietnice) a u kaţdého 9. postihnutie obličiek (graf G19).
Hospitalizácie. Vzhľadom na to, ţe sa skoro všetci dospelí diabetici nastavujú na liečbu
(inzulínom a/alebo perorálnymi tabletkami) ambulantne, nepatrí diabetes u dospelých medzi
časté príčiny hospitalizácií (okrem dekompenzácií stavu) Pri nastavení na liečbu inzulínom,
sú však hospitalizované všetky deti s novozisteným diabetom. Tieto údaje potom slúţia ako
kontrolný zdroj pre kompletnosť hlásení prípadov u detí do národného zdravotného registra
diabetu 1.typu (NCZI).
Práceneschopnosť, invalidita, úmrtia. Diabetes patrí v prvých dvoch ukazovateľoch do
skupiny 10 najčastejších príčin ich indikácie, resp. priznania. V roku 2011 bolo pre diabetes
novohlásených 15 002 prípadov práceneschopnosti, čo stačilo na 8.miesto. Tento počet
predstavoval 2 % z celkového počtu prípadov práceneschopnosti. V počte novopriznaných ID
(s poklesom VZČ nad 70 %) im patrí 6.miesto (s cca 350 – 400 prípadmi ročne).
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Úmrtia. Podľa oficiálnych štatistík ŠÚ SR zomiera na diabetes okolo 700 osôb ročne. Ide
však iba o úmrtia na komplikácie diabetu. Informácie o tom, koľko diabetikov zomrelo napr.
na sprievodné choroby diabetu (napr. infarkt srdca…) sa oficiálne nespracovávajú. Malo by to
však byť v záujme rezortu zdravotníctva a nie ŠÚ SR. Niektoré špecifické analýzy robí
prierezovo odbor národných registrov NCZI.
Poznať tieto údaje by neskôr prispelo k vyhodnocovaniu efektivity Národného
diabetologického programu. Poznávanie príčin smrti u diabetikov i zmeny v dĺţke ich ţivota
by mohli byť, popri iných úlohách, kľúčovými cieľmi.
G19

Počet komplikácií a sprievodných chorôb na 1000 diabetikov v SR k 31.12.2010
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2.6.4 Duševné choroby
V posledných rokoch sa venuje veľká pozornosť odtabuizovaniu témy v súvislosti
s duševnými chorobami vďaka aktivite odbornej spoločnosti a príslušných občianskych
zdruţení. Údaje o výskyte duševných chorôb vyčerpávajúco poskytuje výkaz o činnosti
psychiatrických ambulancií, ktorým disponuje NCZI. V ňom sa monitoruje napr. počet
pacientov vyšetrených 1x v ţivote, a z nich počet uţ diagnostikovaných duševných chorôb,
ktoré sú podkladom pre výskyt duševných chorôb ročne v SR (incidencia). Vo výkaze sa
uvádzajú aj počty pacientov v ochrannej liečbe pre problémy s alkoholom, drogami, alebo pre
základné psychiatrické ochorenie.
Výskyt psychiatrických ochorení (incidencia). Podľa posledných údajov z roku 2010 bolo
novodiagnostikovaných 65 236 osôb s duševnou chorobou, čo predstavuje 120 /10 000
obyvateľov v SR. Niektorí pacienti mali zistenú nielen 1 duševnú chorobu. (spolu bolo
u týchto pacientov zistených takmer 83 000 diagnóz) . Ochranná liečba bola indikovaná, resp.
dobrovoľne akceptovaná v 1 563 prípadoch. Z nich 45 % pre alkohol, 33 % pre psychiatrickú
diagnózu a 18 % pre drogy, 4 % pre závislosť na sexe.
Psychiatricky chorí a/alebo osoby so závislosťou („s“ alebo „bez“ psychiatrickej
diagnózy) sú rizikoví pre pokusy o samovraţdu. Vo výkaze o činnosti psychiatrických
ambulancií sa uvádzajú aj tieto údaje. Prehľad o tom uvádza tabuľka T12.
Hospitalizácie, práceneschopnosť, invalidita. V roku 2011 bolo podľa predbeţných
údajov NCZI evidovaných takmer 43 000 hospitalizácií pre duševné choroby, ktoré
predstavujú okolo 5 % zo všetkých hospitalizácií pre chorobu.
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Počet prípadov práceneschopnosti pre duševné choroby dosiahol 15 000 , čím sa zaraďuje
zvyčajne na 6. miesto pred nádormi. V roku 2011 sa podľa predbeţných údajov Sociálnej
poisťovne evidovalo pre duševné choroby 1 459 prípadov ID s priznaním poklesu vykonávať
pracovnú činnosť nad 70 % a 2 869 prípadov sa zaznamenal pri ID s priznaním poklesu
vykonávať pracovnú činnosť do 70 % (tabuľka T9).
T12

Evidované samovraţedné pokusy v SR u muţov a ţien v roku 2000 a 2007–2010
Samovraţedné pokusy
Rok
Spolu
2000
2007
2008
2009
2010

722
829
971
795
880

z nich
Muţi
312
446
534
463
522

Ţeny
410
383
437
332
358

Zdroj, spracovanie: NCZI

2.6.5 Úrazy
Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb je oficiálny názov kapitoly: Poranenie, otravy
a niektoré iné následky vonkajších príčin.
Najvyšší vzostup priemerného veku pri úmrtí v dôsledku úrazu oproti úmrtiam na iné
„chorobné“ príčiny smrti v roku 2011 v porovnaní s rokom 2006 signalizuje, ţe zomiera
menej mladých ľudí . Svedčia o tom aj nasledujúce údaje o úmrtí.
Úmrtia. V roku 2011 sa zaznamenalo 2 821 úmrtí, čo predstavovalo okolo 5 % zo všetkých
úmrtí v SR. Ich priemerný počet v rokoch 2009 – 2011 sa v porovnaní s rokmi 2006 – 2008
zníţil od 10 % aţ 22 % v príslušných uţších vekových skupinách do 44 rokov (tabuľka T13).
Dokazuje to aj graf G20 s viditeľne zníţenou mierou vekovo-špecifickej úmrtnosti u muţov
v roku 2011 oproti roku 2006. Vzostup úmrtí, a to aţ o 1/3 sa však zaznamenal u 65-a–
viacročných ţien (!).
Podiel úrazov zo všetkých príčin smrti v danej vekovej skupine muţov i ţien prezentuje graf
G21. Najvyššie percentuálne hodnoty dosahujú 15 – 24 chlapci. 70 % zo všetkých úmrtí
v tejto vekovej skupine pripadá úrazom, z nich o niečo menej ako u polovice z nich išlo o
úmrtia v dôsledku dopravnej nehody. Celkovo kaţdé 6.úmrtie zo všetkých úrazov je
spôsobené dopravnou nehodou, kaţdé 5. skončilo samovraţdou.
V roku 2011 sa podľa ŠÚ SR evidovalo 462 úmrtí pre dopravné úrazy, pre samovraţdu
531. Prezídium policajného zboru SR (odbor dopravy) vykazuje vo svojich ročenkách počet
„dopravných“ úmrtí, ale neuvádza, ţe ide iba o úmrtí do 24 hodín po nehode. Informácie o
počte úmrtí po dopravnej nehode by však mali zahŕňať aj úmrtia na ňu v rámci kalendárneho
roka, ako to vykazuje ŠÚ SR (čo uţ, samozrejme, MV SR nemá dôvod sledovať). Rozdiely
medzi informáciami MV SR a ŠÚ SR sa tak môţu líšiť aj do 30 %!
Hospitalizácie, práceneschopnosť, invalidita. V roku 2011 bolo zaznamenaných vyše 93 000
hospitalizácií pre úrazy, čo je takmer 10 % podiel zo všetkých hospitalizácií pre chorobu.
64 000 prípadov novohlásenej práceneschopnosti pre úraz, ich 8 % zaraďuje na 3.miesto.
Úrazy nepatria medzi 5 najčastejších príčin invalidity, a to ani pri jednom type ID.
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Počet / 10 000, obyvateĺov

G20 Porovnanie vekovo-špecifickej úmrtnosti na úrazy v SR v roku 2011 s rokom
2006 u muţov a ţien od veku 25 rokov
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Spracoval: NCZI

T13
Zmeny v priemernom počte úmrtí v dôsledku úrazov a z nich na dopravné úrazy
v SR v sledovaných obdobiach podľa príslušných vekových skupín u muţov a ţien
Ukazovateľ
0 – 14

Roky

2009– 2011
/2006 –2008

Vekové skupiny

úrazy (priemer)
v r.2009 – 2011
rozdiel oproti r.
2006 – 2008 (%)
dopravné (priemer)
v r.2009 – 2011
rozdiel oproti
r. 2006 – 2008 (%)

15 – 24

25 – 44

45 – 64

65+

muţi

ţeny

muţi

ţeny

muţi

ţeny

muţi ţeny muţi ţeny

39

20

178

32

588

94

994

193

447

323

-11,9

-15,3

-20,9

-22,6

-16,2

-16,3

-5,0

-1,0

2,0

35,1

10

6

79

16

127

25

132

32

46

31

-42,3

-40,0

-32,5

-32,4

-43,3

-41,5 -31,7 -30,9 -41,9 -33,1

G21 Podiel úmrtí v dôsledku úrazov zo všetkých príčin smrti v príslušných vekových
skupinách muţov a ţien a z nich podiel úmrtí pre dopravné úrazy v SR v roku 2011
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Zdroj: ŠÚ SR Spracoval: NCZI
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2.7 Medzinárodné porovnanie vybraných ukazovateľov úmrtnosti
Táto kapitola prezentuje porovnanie vývoja miery štandardizovanej úmrtnosti u
predčasných úmrtí pred 65.rokom ţivota a v populácii 65-a– viacročných v SR s vybranými
krajinami Európy. Ide o naše susedné krajiny, Fínsko a Francúzsko (ako krajiny s celkovo
nízkou mierou úmrtnosti) a dve „zoskupenia“ krajín, a to: prvých 15 členov EÚ (EÚ 15) a 10
krajín, ktoré ako prvé vstúpili do EÚ po roku 2004, medzi nimi aj SR (EÚ 10).
Údaje o úmrtiach na všetky príčiny smrti, a to uţ pri predčasných úmrtiach alebo vo
veku 65 rokov a viac, nie sú ovplyvnené pochybnosťami o príčine smrti, ide „len“ o prípady
úmrtí. Preto by prezentované údaje mali byť dostatočne objektívne.
Predčasné úmrtia. Podľa miery štandardizovanej úmrtnosti na 10 000 obyvateľov v populácii
vo veku do 64 rokov dosahuje zo sledovaných 8 krajín najniţšie miery Rakúsko, do miery
pod hodnotu 20 sa dostávajú aj Fínsko a Francúzsko. Slovensko je tesne pod hranicou 30
úmrtí (na 6.mieste), čo je 2,5x viac ako v Rakúsku. Profit krajín EÚ 15 oproti krajinám EÚ
10, s takmer 2-násobne niţšou úmrtnosťou je zjavný (graf G22). V SR sa však v roku 2010
oproti roku 2000 evidoval v miere štandardizovanej úmrtnosti 20 % pokles. Rozdiel v miere
štandardizovanej úmrtnosti v roku 2010 oproti roku 2000 aj v iných krajinách prezentuje
tabuľka T14.
V podiele úmrtí podľa príčin smrti, napriek moţnému zaťaţeniu dát (ne)objektívnymi
údajmi, (vid komentáre v úvode) sa v populácii vo veku do 65 rokov, uţ javí zniţovanie
podielu úmrtí na choroby obehovej sústavy, a to pod 20 %. Týka sa to samozrejme
vyspelejších krajín, a to zo sledovaných krajín vo Francúzsku (13,2 %!) a Rakúsku (17,8 %),
a zo zoskupení v krajinách EÚ 15 – 18,2 %. V Ukrajine dosahuje podiel úmrtí na CHOS vyše
35 % , v SR 29 %.
Úmrtia u 65-a –viacročných. Podľa miery štandardizovanej úmrtnosti na 10 000 obyvateľov
je z 8 sledovaných krajín najlepšie Francúzsko. SR má 1,7x vyššie hodnoty ako Francúzsko,
zaraďuje sa nimi na 7.miesto pred poslednou Ukrajinou. V krajinách EÚ 15 sa v roku 2010
zaznamenali 1,5x niţšie miery úmrtnosti ako v EÚ 10 (graf G23).
Rozdiel v miere štandardizovanej úmrtnosti v roku 2010 oproti roku 2000 prezentuje tabuľka
T15.
Vo Francúzsku sa uţ tejto vekovej skupine úmrtia na choroby obehovej sústavy
vyrovnávajú úmrtiam pre nádory (30 % k 29 %). Na Slovensku ide o podiel 62 % k 20 %. Nie
je však objektívny, čo dokazujú aj prezentované problémy o správnosti príčin smrti
v podkapitole „Úmrtia“.
T14 Zmeny v miere štandardizovanej úmrtnosti u 0 – 64 ročných medzi vybranými
krajinami Európy v roku 2010 s rokom 2000
Krajiny

Rakúsko

Rozdiel rokov
2010/2000

-17,4

Česká
Fínsko
republika
-20,6

Zdroj: Databáza WHO/ŠÚ SR

-15,9

Francúzsko**

Maďarsko*

Poľsko*

-13,8

-16,3

-11,9

Slovensko Ukrajina
-19,7

Spracoval: NCZI

-19,4

EU
(15)*
-17,2

EÚ
(10)
-15,6

*2009 ** 2008

T15 Zmeny v miere štandardizovanej úmrtnosti u 65-a –viacročných medzi vybranými
krajinami Európy v roku 2010 s rokom 2000
Krajiny
Rozdiel rokov
2010/2000

Rakúsko
-16,6

Česká
Fínsko
republika
-18,0

Zdroj: Databáza WHO/ŠÚ SR

-19,5

Francúzsko**
-15,4

Maďarsko*
-14,1

Spracoval: NCZI

Poľsko*
-15,7

Slovensko Ukrajina
-12,0

-8,9

EU
(15)*
-16,2

*2009 ** 2008
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EÚ
(10)
-14,7

Počet / 10 000 obyv.,
eur. štandard

G22 Štandardizovaná miera úmrtnosti na všetky príčiny smrti u 0 – 64-ročných
vybraných krajinách Európy za rok 2010
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Počet / 10 000 obyv., eur.
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G23 Štandardizovaná miera úmrtnosti na všetky príčiny smrti vo vybraných krajinách
Európy u 65- a– viacročných za rok 2010
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659,4
522,6

468,6
354,8

362,6

534,0

514,9

477,4
356,9

318,3

Ak chce aj Slovensko postupne zniţovať nemalé rozdiely v zdravotnom stave našej
populácie v porovnaní s vyspelejšími krajinami Európy, je dôleţité, aby pri záverečnom
odpočte v roku 2020 dokázalo so cťou obhájiť dopad strategických rozhodnutí na zdravie
populácie.
Cieľom intervenčných opatrení by malo byť nielen zlepšenie zdravia obyvateľov, ale aj
optimalizácia spoločenskej atmosféry motivujúcu jedinca k zvyšovaniu zodpovednosti za
svoje zdravie. Je to predpoklad pre tvorbu podmienok v modelovaní „zdravej spoločnosti“.
V duchu tohto cieľa bol Európskou úradovňou Svetovej zdravotníckej organizácie
(SZO) ešte koncom 20. storočia vypracovaný materiál „Zdravie pre všetkých
v 21.storočí“(ďalej ako „Zdravie 21“), v ktorom sa pre všetky krajiny Európy predkladajú
odporúčania na splnenie stanovených cieľov od roku 2000 do roku 2020.
Úspešnosť každej politiky možno merať jej dopadom na zdravie. ( Zdravie 21).
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3. VÝSKYT VYBRANÝCH INFEKČNÝCH OCHORENÍ V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE V ROKOCH 2009 – 2011
Epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike v rokoch 2009 aţ 2011 moţno
celkovo hodnotiť ako priaznivú. V skupine črevných nákaz sa zaznamenalo 13 ochorení na
týfus a paratýfus,
prevaţne importovaných z Indie a Maroka. Išlo 3x o týfus,
6x o paratýfus A a 4x o paratýfus B. Zo šiestich ochorení na paratýfus A boli 4 v rámci
rodinného výskytu.
V skupine črevných nákaz došlo oproti roku 2008 k výraznému poklesu salmonelóz,
alimentárnych intoxikácií a k miernemu poklesu hnačkových ochorení s neobjasnenou
etiológiou. Výrazne poklesla aj chorobnosť na vírusovú hepatitídu typu A. K miernemu
vzostupu chorobnosti došlo u bacilovej dyzentérie a k výraznejšiemu u hnačkových ochorení
s objasnenou etiológiou.
U ochorení na čierny kašeľ došlo v roku 2008 k výraznému vzostupu chorobnosti, ktorý
v ďalších rokoch pokračoval a udrţal sa aţ do roku 2011. Nebolo evidované ţiadne ochorenie
na detskú obrnu, záškrt a rubeolu. Po nulovom výskyte osýpok v rokoch 2009 a 2010 boli
v roku 2011 zaznamenané dve importované ochorenia. Boli zistené iba ojedinelé ochorenia na
parotitídu, ich výrazný pokles, ktorý sa zaznamenal od roku 2007, sa udrţal aj
v nasledujúcich rokoch.
Z nákaz prenosných zo zvierat na človeka bol zaznamenaný výrazný pokles ochorení na
tularémiu a leptospirózu. Pokles ochorení bol aj u ochorení na lymskú boreliózu
a toxoplazmózu. Došlo k vzostupu ochorení na kliešťovú encefalitídu a výrazný vzostup bol
u ochorení na listeriózu.
Z krvných nákaz bol zaznamenaný mierny pokles ochorení na vírusovú hepatitídu
typu B.
Epidemiologickú situáciu vo výskyte neuroinfekcií moţno naďalej hodnotiť ako
stabilizovanú, k výraznému poklesu došlo u ochorení na meningokokovú meningitídu a k
miernemu poklesu došlo u ostatných purulentných meningitíd.
Z nákaz koţe a slizníc boli zaznamenané 2 ochorenia na tetanus (v roku 2010 a v roku
2011), z ktorých jedno skončilo úmrtím. Od roku 2008 sa do roku 2010 zaznamenal klesajúci
trend, v roku 2011 bol evidovaný výrazný vzostup nových prípadov HIV infekcie. Výskyt
vybraných nákaz v Slovenskej republike v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim dvomi
rokmi je uvedený v tabuľke T16.
T16 Výskyt vybraných infekčných ochorení v Slovenskej republike v rokoch 2009 2011
Kód
Ochorenie
MKCH
A 01
A 02
A 03
A 04
A 05
A 05.1
A 09
B 15

Brušný týfus a paratýf.
Salmonelózy
Bacilová dyzentéria.
Iné bakteriálne črevné
infekcie
Iné bakteriálne otravy
potravinami
Botulizmus
Hnačka a gastroenteritída
Akútna hepatitída typu A

Rok 2011
chorobn. /
abs.
100 000

Rok 2010
chorobn. /
abs.
100 000

Rok 2009
abs.
chorobn./
100 000

3
4 132
603

0,06
76,0
11,1

8
5175
394

0,2
95,4
7,3

2
4519
404

0,04
83,5
7,5

5 910

108,7

5 759

106,2

5 172

95,6

17

0,3

70

1,3

62

1,2

0
4 026
403

0,0
74,1
7,4

0
4069
1453

0,0
75,0
26,8

0
3487
1449

0,0
64,4
26,8
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B 16
B 17.1
B 17.2
B 17.8
B 19
A 37.0
A 38
B 01
B 02
B 05
B 06
B 26
B 27
J 10
A 39
G 00
G 61
A 48.0
A 86,
A 85
A 87
A 21
A 81
A 27
A 32
A 69.2,
M01.2,
G63.0
A 84.1
B 58
B 86
Z 20.3
A15-19
A51-53
B24
A54

3.1

Akútna hepatitída typu B
Akútna hepatitída typu C
Akútna hepatitída typu E
Iné akútne VH
Pertussis
Scarlatina
Varicella
Herpes zoster
Morbilli
Rubeola
Parotitída
Inf. mononukl.
ARO + Chrípka
Meningokok.inf.
Bakt. meningit.
Zápal.polyneurop
Plyn. flegmóna
Iné a nešpecif.
encefalitídy
Vírus. meningit
Tularémia
Creutz. Jacob
Leptospiróza
Listerióza
Lymeská choroba
Kliešťová encef.
Toxoplazmóza
Scabies
Kontakt a ohroz. besnotou
Tuberkulóza
Syfilis
HIV/AIDS
Kvapavka

93
21
2

1,7
0,4
0,04

112
32
1

2,1
0,6
0,02

140
14
0

2,6
0,3
0,0

1

0,02

7

0,12

3

0,06

936
17,2
202
3,7
18 691
343,9
3 201
58,9
2
0,04
0
0,0
2
0,04
807
14,9
2 006 172 70 413,8
26
0,5
83
1,5
27
0,5
3
0,06

1379
223
19884
3534
0
0
2
886
1 926 453
40
72
18
2

25,4
4,1
366,5
65,1
0,0
0,0
0,04
16,3
66892,3
0,7
1,3
0,3
0,04

288
231
17736
3783
0
0
5
745
239 148
45
80
24
6

5,3
4,3
327,7
69,9
0,0
0,0
0,09
13,8
81011,9
0,8
1,5
0,4
0,1

20

0,4

22

0,4

28

0,5

128
5
11
7
31

2,4
0,09
0,2
0,1
0,6

110
17
12
27
5

2,0
0,3
0,2
0,5
0,09

123
22
10
16
10

2,3
0,4
0,2
0,3
0,2

852

13,7

1054

19,4

921

17,0

108
77
1210
948
399
287
49
146

2,0
1,4
22,3
17,4
7,3
5,3
0,9
2,7

90
138
1022
879
443
331
25
126

1,7
2,5
18,8
16,2
8,2
6,1
0,5
2,3

76
182
962
883
513
304
45
172

1,4
3,4
17,8
16,3
9,5
5,6
0,8
3,2

Výskyt vybraných infekčných ochorení v Slovenskej republike v roku 2011

V roku 2011 bolo z celého územia SR individuálne hlásených celkom 59 349 prípadov
prenosných ochorení, čo je pribliţne na úrovni predchádzajúceho roka. Z celkového počtu
hlásených prípadov si 25 579 prípadov vyţiadalo epidemiologické vyšetrovanie v ohnisku
nákazy. V rámci výkonu opatrení bolo vyšetrených v ohniskách 24 099 osôb, 484 kontaktom
bol nariadený zvýšený zdravotný dozor a 3 452 osobám lekársky dohľad. Okrem toho bolo
v ohniskách nákazy nariadených 9 198 iných protiepidemických opatrení. Spracovanie údajov
o výskyte prenosných ochorení vrátane hlásenia chrípky a ARO a informácií do systému
rýchleho varovania (SRV) si vyţiadalo 161 010 výkonov v epidemiologickom informačnom
systéme prenosných ochorení (EPIS).
V roku 2011 bolo vyšetrovaných 874 epidémií, z toho 742 menších epidémií, t.j.
epidémií od 2 do 5 prípadov vrátane a 132 epidémií väčšieho rozsahu. Najviac epidémií bolo
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spôsobených salmonelami a to 305. Druhý najväčší počet epidémií a to 192 vyvolali
kampylobaktery. Rotavírusy spôsobili 154 epidémií.
Črevné nákazy
Brušný týfus a paratýfus
V posledných 10 rokoch bolo ročne zaznamenaných 1 - 8 ochorení, resp. vylučovaní na
brušný týfus a paratýfus.
V roku 2011 boli zaznamenané 3 prípady (chorobnosť 0,06/100 000), čo je oproti roku
2010 pokles o 62,5 %. V 2 prípadoch sa jednalo o paratýfus, v 1 prípade o brušný týfus.
Ochorenia na paratýfus boli hlásené z okresu Prešov a Senica. V okrese Prešov sa
jednalo o 4-ročné dieťa s negatívnou epidemiologickou anamnézou. V klinickom obraze
dominovali hnačky a febrility. Z výteru konečníka bola izolovaná Salmonella paratyphi B,
var. Java O: 1,4,[5],12; H: b,1,2; fágotyp Battersea. V okrese Senica ochorel 17-ročný študent.
Po návrate z dovolenky v Maroku trpel 2 týţdne teplotami a potením. Počas pobytu na
dovolenke udával 1x hnačku. Výter konečníka bol negatívny, kultivačným vyšetrením bola z
hemokultúry potvrdená Salmonella paratyphi skupiny B. Kontrolné výtery boli negatívne, ako
aj vyšetrenia rodinných príslušníkov.
Z okresu Bratislava 4 bolo zaznamenané 1 bezpríznakové vylučovanie Salmonella
typhi. Vylučovanie bolo hlásené u 25 ročného študenta, ktorý pochádza z Indie. Nosičstvo
bolo náhodne zistené pri odberoch potrebných k trvalému pobytu v SR. Pacient, ktorý
v minulosti neudáva prekonanie brušného týfusu bol sledovaný na Klinike infektológie
a geografickej medicíny na potvrdenie, resp. vylúčenie trvalého nosičstva. Opakované odbery
v 3 mesačných intervaloch boli negatívne.
Salmonelózy
Salmonelózy patria k ochoreniam s najvyššou chorobnosťou v SR. Od roku 2001 bol na
Slovensku zaznamenaný klesajúci trend chorobnosti na salmonelózy. V priebehu roka 2011
bolo hlásených spolu 4132 ochorení (chorobnosť 76,0/100 000). Je to najniţšia chorobnosť za
posledných 10 rokov. Výskyt je o 20 % niţší ako v roku 2010 a o 41% ako je 5 ročný
priemer, graf G24.
V roku 2011 bolo hlásené 1 úmrtie u 63 muţa, ktorý zomrel na salmonelovú
septikémiu. V epidemiologickej anamnéze udával konzumáciu hemendexu z vajec
z obchodnej siete. V priebehu roka bolo zaznamenaných aj 124 nosičstiev salmonel.
V etiológii ochorení sa najčastejšie uplatnila S.enteritidis, a to v 3 105 prípadoch, t.j.
75,2 %.
Evidovaných bolo 20 importovaných ochorení z Turecka, Maďarska, Egypta, z ostrova
Maurícius, z Albánska, Španielska, Talianska, Belgicka, Tuniska.
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Výskyt salmonelóz, Slovenská republika, 2002 - 2011
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Vytvorené ÚVZ SR, 2012
Charakter výskytu bol sporadický, rodinný ale aj epidemický. Spolu bolo teda
vykázaných 314 epidémií, v ktorých ochorelo 1 110 osôb. Zaznamenaných bolo 24 väčších
epidémií s počtom od 5 do 39 prípadov a ochorelo v nich 303 osôb. Menších epidemických
výskytov s 2 a viac prípadmi bolo 290, v ktorých ochorelo celkom 807 osôb. Z celkového
počtu epidémií boli 3 objasnené epidemiologicky a laboratórne, ďalších 52 len
epidemiologicky, 1 bola objasnená laboratórne. U ostatných zostal prameň nákazy a faktor
prenosu neobjasnený. Najväčšiu epidémiu vyvolanú S. enteritidis hlásil Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Ţiari nad Hronom, v ktorej ochorelo 39 z 255 stravníkov
po konzume jedla, na prípravu ktorého boli pouţité vajcia z obchodnej siete. S. enteritidis
bola izolovaná od chorých aj z vajec.
Bacilová dyzentéria
Od roku 2000 bol zaznamenaný klesajúci trend ochorení na dyzentériu, najniţšia
chorobnosť za posledných 10 rokov bola v roku 2010 (7,3/100 000), čo predstavovalo 394
ochorení. V priebehu roka 2011 bolo hlásených spolu 603 ochorení (chorobnosť
11,1/100 000), čo je oproti roku 2010 vzostup o 53,0 % a oproti 5 ročnému priemeru vzostup
o 27,0 % (graf G25).
Okrem hnačkových ochorení bolo zaznamenaných aj 37 nosičstiev šigel. Charakter
výskytu bol prevaţne sporadický a rodinný. Zaznamenaná bola 1 epidémia, v ktorej ochorelo
6 detí. Epidémia sa vyskytla v okrese Keţmarok v obci Veľká Lomnica. Pôvodcom nákazy
bola Sh. sonnei. Okrem tejto epidémie sa vyskytlo 39 menších epidémii, v ktorých ochorelo
126 osôb.
Hlásených bolo 7 importovaných nákaz z Egypta, z USA, z Bulharska, zo Somálska,
z Kene a z Cypru.
Výskyt hnačkových ochorení s objasnenou etiológiou má v posledných 10 rokoch
stúpajúci trend. V tejto skupine ochorení bolo v roku 2011 hlásených 5 910 ochorení,
chorobnosť 108,7/100 000, čo je oproti roku 2010 vzostup o 2,6 % a oproti 5 ročnému
priemeru je to vzostup o 8,7 %. Ide o najvyššiu chorobnosť za posledných 10 rokov. V
etiológii ochorení prevaţoval Campylobacter ( 77,7 %) graf G26.
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Výskyt bacilovej dyzentérie, Slovenská republika, 2002 - 2011
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G26 Výskyt hnačkových ochorení s objasnenou etiológiou, Slovenská republika,
2011
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Charakter výskytu bol sporadický, rodinný a epidemický. Hlásené boli 4 väčšie
epidémie. Dve boli vyvolané Campylobacterom, jedna Citrobacterom a jednu vyvolalo
Clostridium difficile.
Hlásené bolo 1 úmrtie u 83 ročnej pacientky s diabetickou polyneuropatiou
a nefropatiou. V klinickom obraze boli prítomné časté vodnaté stolice (5-6x denne) a známky
dehydratácie. Následne bola hospitalizovaná na infekčnom oddelení. V stolici potvrdený toxín
Clostridium difficile.
Importované bolo 1 ochorenie z Chorvátska.
Výskyt hnačkových ochorení s neobjasnenou etiológiou je v posledných 10 rokoch
stabilizovaný. V roku 2011 bolo hlásených 4 026 ochorení, čo predstavuje chorobnosť
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74,1/100 000), čo je oproti roku 2010 pokles o 1,1 % a oproti 5 ročnému priemeru pokles o
26 %, graf G27.
Charakter výskytu bol sporadický, rodinný, ale aj epidemický. Zaznamenaných bolo 27
väčších epidémií, v ktorých ochorelo spolu 681 osôb, (t.j. 16,9 %.). Hlásených bolo 14
importovaných nákaz z Bulharska, z Chorvátska, z Bosny a Hercegoviny, z Turecka, zo
Švajčiarska, z Egypta a zo Španielska.

chorobnosť/100 000 obyvateľov

G27 Výskyt hnačkových ochorení s neobjasnenou etiológiou, Slovenská republika, 2002
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Vírusová hepatitída typu A
Po roku 2003 bol zaznamenaný klesajúci trend ochorení na vírusovú hepatitídu typu A
(VHA), ktorý trval do roku 2007. V roku 2008 došlo takmer k dvojnásobnému vzostupu počtu
ochorení (730 ochorení, chorobnosť 13,5/100 000 obyv.). Ďalší nárast bol zaznamenaný
v roku 2009, kedy bolo v SR hlásených 1 449 ochorení na VHA (chorobnosť 26,8/100 000
obyv.), čo predstavuje vzostup oproti roku 2008 o 98,5 %, tento nárast sa udrţal aj v roku
2010.
V roku 2011 bolo v SR hlásených 403 prípadov ochorení na VHA (chorobnosť
7,4/100.000), čo je o 72 % menej ako v roku 2010, aj oproti 5 ročnému priemeru je to o 55 %
menej, graf G28.
Výskyt ochorení bol zaznamenaný vo všetkých krajoch SR. Najvyššia chorobnosť bola
zaznamenaná v kraji Košickom - 227 prípadov (chorobnosť 29,1/100 000),
v Banskobystrickom kraji - 98 prípadov (chorobnosť 15,0/100 000) a v kraji Trnavskom 33
prípadov (chorobnosť 5,9/100 000).
Nulová chorobnosť bola zaznamenaná v kraji Bratislavskom, okrem tohto najniţšiu
chorobnosť zaznamenal kraj Ţilinský, kde sa vyskytli 3 prípady (chorobnosť 0,4) a kraj
Trenčiansky 8 prípadov (chorobnosť 1,3/100 000). Vo všetkých krajoch sa zaznamenal pokles
výskytu.
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Ochorenia sa vyskytli vo všetkých vekových skupinách. Najvyššia vekovo špecifická
chorobnosť sa zaznamenala vo vekovej skupine 1 - 4 ročných detí – (chorobnosť 35,4), 5 - 9
ročných detí (chorobnosť 25,4) a 10 -1 4 ročných (21,3). Najvyššia chorobnosť vo vekovej
skupine 1 - 4 ročných detí je dôkazom, ţe odporúčané očkovanie 2-ročných detí ţijúcich
v prostredí s nízkym hygienickým štandardom sa v niektorých regiónoch vyuţíva len
ojedinele a neovplyvňuje to chorobnosť v danom regióne.
G28

Výskyt vírusovej hepatitídy typu A, Slovenská republika, 2002 - 2011
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Ochorenia sa vyskytovali jednak sporadicky, ale aj vo forme epidémií v počte 17, teda
bolo ich 7,8 x menej ako v roku 2010. Ochorelo v nich 208 osôb, t.j. 51,6% všetkých
prípadov. Najväčšie epidémie boli zaznamenané v okrese Hlohovec (35 prípadov), v okrese
Zvolen, kde ochorelo 34 osôb, v okrese Košice okolie, kde ochorelo 24 osôb. V ostatných
epidémiách ochorelo 2 aţ 16 osôb.
Zaznamenal sa aj výskyt 1 importovanej nákazy z Iraku.
Detská obrna
Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) v roku 1988 vytýčila cieľ celosvetovo
eradikovať detskú obrnu. Do tohto programu sa ihneď zapojilo aj Slovensko. Vďaka
dlhoročne kvalitne vykonávanému dohľadu a súvisiacimi protiepidemickými aktivitami
nebolo na Slovensku zistené ochorenie na detskú obrnu od roku 1960.
V roku 2002 bola vyhlásená certifikácia eradikácie detskej obrny v euroregióne. Pre
európsku regionálnu certifikačnú komisiu SZO bol v roku 2011 spracovaný aktualizovaný
materiál o všetkých aktivitách realizovaných v roku 2010 na udrţanie stavu eradikácie
poliomyelitídy v Slovenskej republike. Tieto aktivity boli zamerané predovšetkým na
koordináciu celoslovenskej surveillance poliomyelitídy s osobitným dôrazom na
zabezpečovanie plnenia úloh Akčného plánu na udrţanie stavu bez poliomyelitídy v
Slovenskej republike. Monitorovanie akútnych chabých obŕn (ACHO) ako ochorení
napodobňujúcich svojím klinickým priebehom detskú obrnu, pravidelné sledovanie
zaočkovanosti detskej populácie proti detskej obrne, sledovanie cirkulácie vírusov detskej
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obrny vo vonkajšom prostredí a posilnenie dohľadu nad detskou obrnou vo vysoko rizikových
skupinách populácie boli jeho najdôleţitejšími úlohami.
V roku 2011 bolo v SR hlásených 27 ACHO (chorobnosť 0,5/100 000), oproti roku
2010 je výskyt vyšší o 50 % a oproti 5 ročnému priemeru je výskyt vyšší o 36 %. Z celkového
počtu bolo zaznamenaných 25 ochorení u dospelých (chorobnosť 0,5/100 000 obyvateľov) a
dve u detí do 15 rokov (chorobnosť 0,2/100 000 detí do 15 rokov). Vírus detskej obrny sa ako
pôvodca ochorenia nedokázal ani v jednom prípade.
Od roku 1970 sa v SR sleduje cirkulácia vírusov detskej obrny a iných enterálnych
vírusov vo vonkajšom prostredí vyšetrovaním odpadových vôd. Účelom tohto sledovania je
overiť, či v populácii necirkulujú divé vírusy detskej obrny, schopné vyvolať ochorenie.
V roku 2011 boli v Národnom referenčnom centre pre poliomyelitídu vyšetrené
odpadové vody zo 16-tich odberových lokalít - čističiek odpadových vôd (ČOV) a z dvoch
utečeneckých táborov (Rohovce, Medveďov) a z Detského domova Horné Orechové.
Z uvedených vzoriek bolo izolovaných 34 enterovírusov.
Respiračné nákazy
Výskyt respiračných nákaz, ktorým moţno predchádzať očkovaním, bol naďalej veľmi
priaznivý s výnimkou ochorení na čierny kašeľ, kde bol od roku 2008 zaznamenaný výrazný
vzostup u očkovaných aj neočkovaných detí. V roku 2011 bolo hlásených 936 ochorení, čo je
chorobnosť17,2/100 000. Oproti roku 2010 je to pokles o 32 % a oproti 5-ročnému priemeru
je výskyt 2,6 násobne vyšší, graf G29.
G29
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Ochorenia na čierny kašeľ sa vyskytli vo všetkých krajoch SR s maximom
v Bratislavskom kraji (110,9), kde chorobnosť 17,9/100 000 prevyšovala celoslovenskú
chorobnosť takmer 6,4-násobne. Najniţšia chorobnosť (1,2) bola v Banskobystrickom kraji.
Ochorenia sa evidovali v kaţdej vekovej skupine s najvyššou chorobnosťou (76,2) vo veku
adolescentov 15 - 19 ročných, u 0 ročných detí (chorobnosť 23,3) u detí vo veku
10 - 14 rokov (chorobnosť 22,9). Ochorenia sa vyskytovali počas celého roka s maximom
výskytu v januári – 246 prípadov a februári – 157 prípadov, v týchto dvoch mesiacoch sa
vyskytlo 43 % prípadov z celoročného výskytu.
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Záškrt nebol hlásený od roku 1980.
Osýpky
Ochorenia na osýpky moţno v Slovenskej republike povaţovať za eliminované.
Posledné autochtónne (domáce) ochorenie bolo evidované v roku 1998. Od tohto roku boli
zaznamenané len importované ochorenia (graf G30).
G30
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Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Slovenskej republike je dlhodobo
priaznivá. Na obdobie rokov 2003 – 2007 bol pripravený „Akčný plán na udrţanie stavu
eliminácie osýpok v Slovenskej republike“. V zmysle uvedeného plánu sa vykonávalo
koordinovanie surveillance osýpok na národnej úrovni. Dôraz sa kládol na organizačné
zabezpečenie a koordináciu očkovania a vyhodnotenie výsledkov kontroly očkovania.
Naďalej sa zabezpečovalo týţdenné monitorovanie všetkých suspektných ochorení s dôrazom
na ich laboratórne vyšetrenie a s cieľom okamţitých protiepidemických opatrení v prípade
podozrenia na osýpky. V rámci siete SZO EURO pre harmonizáciu systému surveillance
prenosných ochorení v krajinách strednej a východnej Európy bola v roku 2002 vytvorená
monitorovacia sieť osýpok. Do uvedenej Európskej siete SZO – CISID je Slovensko zapojené
a mesačne zasiela poţadované údaje. V roku 2007 bol na ďalšie obdobie pripravený „Akčný
plán na udrţanie eliminácie osýpok, kongenitálneho rubeolového syndrómu (KRS) a na
elimináciu rubeoly v Slovenskej republike“. Materiál bol pripravený v súlade s cieľmi nového
strategického plánu SZO v európskom regióne. Tento plán obsahuje aktivity, ktoré bolo treba
na Slovensku realizovať v roku 2008 a v ďalších rokoch na dosiahnutie uvedených cieľov.
Aktivity spočívajú predovšetkým v zabezpečení a udrţaní vysokej zaočkovanosti detskej
populácie proti osýpkam a rubeole, v pravidelnej kontrole zaočkovanosti, v realizácii
efektívnej surveillance osýpok, rubeoly a KRS, v rýchlej signalizácii podozrení na tieto
nákazy a v dôslednej okamţitej realizácii potrebných opatrení. Akčný plán je uverejnený vo
Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, v čiastke 1 - 4/2008.
V Slovenskej republike nebolo v roku 2011 hlásené podozrenie ani domáce ochorenie
na osýpky. Zaznamenané boli iba 2 importované ochorenia.
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Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné nákazy
V roku 2011 bolo na Slovensku hlásených 2 006 172 prípadov chrípky a iných akútnych
respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 70 413,8/100 000 obyvateľov
v starostlivosti hlásiacich lekárov. V porovnaní s rokom 2010, kedy bolo hlásených 1 926 453
ochorení, ide o nárast počtu hlásených ochorení o 4,1 %.
Počet ochorení diagnostikovaných ako chrípka a chrípke podobné ochorenie v roku
2009 bol 243 027, čo predstavuje chorobnosť 8 529,9/100 000 obyvateľov v starostlivosti
hlásiacich lekárov. Je to 12,1 % z celkového počtu ARO. Krivka chorobnosti prakticky počas
celého roka korelovala s chorobnosťou na ARO. Začiatkom roka 2011 dochádzalo k vzostupu
chorobnosti. Maximum ochorení bolo zaznamenaných v 6. kalendárnom týţdni graf G31,
kedy ochorelo 101 447 osôb, čo predstavuje chorobnosť 2842,6 /100 000 osôb v starostlivosti
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týţdni. Typická zimná epidémia nebola
zaznamenaná.
V tomto období boli zaznamenané lokálne epidémie v predškolských a školských
zariadeniach a z dôvodu vysokej absencie ţiakov bola prerušená ich prevádzka. V etiológii
chrípkových ochorení prevládal pandemický vírus chrípky typu A (H1N1) 2009. V ďalších
týţdňoch došlo k postupnému poklesu chorobnosti. K vzostupu chorobnosti prišlo pred
začiatkom chrípkovej sezóny 2011/2012 v 36. – 42. kalendárnom týţdni. Ďalší vzostup začala
krivka chorobnosti na ARO vykazovať v prebiehajúcej sezóne (od začiatku 47. kalendárneho
týţdňa) s vrcholom v 50. kalendárnom týţdni, kedy bolo hlásených 50 850 akútnych
respiračných ochorení, t. j. chorobnosť 1 622,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov
hlásiacich v tomto kalendárnom týţdni. V etiológii chrípkových ochorení dominovali v tomto
čase vírusy chrípky typu A bliţšie netypizované a Mycoplasma pneumoniae.
G31
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CHPO

Najvyššia incidencia ARO bola zaznamenaná v Nitrianskom (75 826,3/100 000) a v
Banskobystrickom kraji (75 734,0/100 000). Nad úrovňou celoslovenskej chorobnosti bola
chorobnosť zaznamenaná aj v Bratislavskom (73 717,3/100 000) a v Ţilinskom kraji
(71 558,9/100 000). Najniţšia chorobnosť (61 695,8/100 000) bola zaznamenaná v
Prešovskom kraji. Vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola po celý rok 2011 najvyššia vo
vekovej skupine 0 - 5 ročných detí (192 041,0/100 000). Chorobnosť v ďalších vekových
skupinách postupne klesala. Z celkového počtu ARO hlásených v roku 2011 bol klinický
priebeh komplikovaný u 50 995 (2,5 %) chorých, (v predchádzajúcom roku komplikácie
tvorili 2,7 %). Najvyšší podiel komplikácií ARO tvorili sínusitídy (1,3 % z počtu
ochorení). Otitídy predstavovali 0,7 % a bronchopneumónie a pneumónie tvorili 0,6 %
z počtu ochorení ARO.
Na základe pokračujúceho monitorovania a okamţitého hlásenia ťaţkých akútnych
respiračných ochorení označovaných ako SARI (Severe Acute Respiratory Infection) mal
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aj v roku 2011 denne aktuálne informácie
o počte SARI, hospitalizovaných pacientov a o počte úmrtí osôb na SARI. V roku 2011 bolo
hlásených 287 prípadov SARI. Z celkového počtu 287 prípadov SARI trpelo 174 (60,6 %)
pacientov aj iným závaţným ochorením (ochorenie kardiovaskulárneho systému, respiračného
systému, onkologické ochorenie, ochorenie obličiek, ochorenie pečene). Z 287 prípadov
ochorenia na SARI skončilo 70 prípadov úmrtím, z nich 50 prípadov na infekčnú príčinu.
Z 50 úmrtí na infekčnú príčinu ochorenia bol v 33 prípadoch (47,1 %) laboratórne potvrdený
pandemický vírus chrípky A (H1N1) 2009.
V priebehu celého roka 2011 bolo z 2 426 prijatých vzoriek biologického materiálu
identifikovaných 451 (18,6 %) kmeňov vírusu chrípky (411 vírusov chrípky typu A a 40
vírusov chrípky typu B), 1 vírus parachrípky, 25 adenovírusov, 8 respiračno-syncyciálnych
vírusov a v 10 prípadoch Mycoplasma pneumoniae. V priebehu roka 2011 ako etiologický
agens jednoznačne dominoval pandemický vírus chrípky A/California/07/2009 (H1N1) graf
G32.
V chrípkovej sezóne 2010/2011 bolo zaočkovaných 492 533 osôb, čo je zaočkovanosť
9,1 %.
Tuberkulóza
Situácia vo výskyte tuberkulózy na Slovensku je v súčasnosti stabilizovaná. Vzhľadom
na dlhodobý pokles incidencie s celoslovenskou hodnotou pod 25 na 100 000 obyvateľov,
experti SZO zaradili Slovensko medzi štáty s nízkou incidenciou tuberkulózy. V roku 2003
Slovensko po prvýkrát nedosiahlo ani 1 000 novozistených prípadov (990 prípadov), čo
predstavuje incidenciu 18,4/100 000 obyvateľov.
V priebehu roku 2011 bolo na Slovensku hlásených 399 ochorení (chorobnosť
7,34/100 000), čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles o takmer 10%. Išlo o najniţší
výskyt za posledných 10 rokov graf G33.
Ochorenia boli hlásené z kaţdého kraja SR s najvyššou chorobnosťou v kraji
Prešovskom (13,96) a Košickom (10,51). Chorobnosť v Prešovskom kraji prevyšovala
celoslovenskú takmer dvojnásobne. Ochorenia boli zaznamenané u pacientov v kaţdej
vekovej skupine s najvyššou vekovo špecifickou chorobnosťou v skupine 80 - 84 ročných
(25,21). V 337 prípadoch sa jednalo o pľúcnu formu TBC a v 62 prípadoch o mimopľúcnu
TBC. Hlásených bolo 5 úmrtí.
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Iné infekcie
Vírusová hepatitída typu B
Výskyt akútnej vírusovej hepatitídy typu B (VHB) sa v posledných desiatich rokoch,
najmä vďaka očkovaniu, udrţuje na nízkej úrovni. V roku 2011 bolo zaznamenaných 93
ochorení na akútnu VHB (chorobnosť 1,7/100 000), čo predstavuje pokles oproti roku 2010
o 18 %, oproti 5 ročnému priemeru je to pokles o 21 % graf G34.

Výskyt vírusovej hepatitídy typu B, Slovenská republika, 2002 - 2011
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Ochorenia boli zaznamenané vo všetkých krajoch SR s maximom v Trnavskom kraji 14 prípadov (chorobnosť 2,49/100 000), v Nitrianskom kraji – 23 prípadov (chorobnosť
2,26/100 000). Najniţšia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji – 6 prípadov
(chorobnosť 1,03/100 000). Ochorenia sa nevyskytli vo vekových skupinách 0-ročných a 5 - 9
ročných, čo dokumentuje pozitívny dopad celoplošného očkovania proti VHB od roku 1998
ako aj doočkovanie adolescentov. Jeden prípad ochorenia sa vyskytol vo vekovej skupine
1 - 4 ročných detí. Z ostatných vekových skupín, v ktorých sa ochorenia vyskytli bola
najvyššia chorobnosť zaznamenaná u 20 - 24 ročných – 16 prípadov (chorobnosť 3,81)
a u 25 - 34 ročných - 26 prípadov (2,82).
Vírusová hepatitída typu C
Ide o nákazu zatiaľ neovplyvniteľnú očkovaním. Počet hlásených ochorení je nízky,
predstavuje niekoľko desiatok ročne (graf G35).
V roku 2011 bolo zaznamenaných 21 prípadov ochorení (chorobnosť 0,4/100 000), čo
predstavuje pokles o 34 % oproti roku 2010 a oproti 5 ročnému priemeru pokles o 34 %.
Ochorenia sa vyskytli vo všetkých krajoch SR s výnimkou Košického. Maximum výskytu sa
zaznamenal v Trenčianskom kraji (0,67) a v Banskobystrickom kraji (0,61). U 10 pacientov
sa zaznamenala i.v. aplikácia drog (47,6 %).
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Výskyt vírusovej hepatitídy typu C, Slovenská republika, 2002 - 2011
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Meningokoková meningitída
Výskyt invazívnych meningokokových ochorení
v posledných desiatich rokoch stabilizovaný graf G36.

v Slovenskej

republike

bol

V roku 2011 bolo v Slovenskej republike hlásených 26 invazívnych meningokokových
ochorení čo je chorobnosť 0,5/100 000 obyvateľov. Oproti roku 2010 je to pokles o 35,0 %.
Z počtu hlásených ochorení bolo 21 laboratórne potvrdených. Klinicky išlo 11-krát
o meningitídu, v ostatných prípadoch išlo o sepsu bez alebo s meningitídou. Výskyt ochorení
bol sporadický.
G36
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Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov Slovenska, okrem Banskobystrického kraja.
Najvyššia chorobnosť bola v Košickom kraji (1,4/100 000). Ochorenia sa vyskytli v 17
(21,5 %) zo 79 okresov Slovenska. Najvyššia chorobnosť na 100 000 obyvateľov bola
zaznamenaná v okresoch Spišská Nová Ves (5,1), Roţňava (4,9). Hlásených bolo 11 úmrtí
(smrtnosť 43,5 %). Išlo o doteraz najvyššiu smrtnosť zaznamenanú na Slovensku. Ochorenia
boli zaznamenané vo všetkých štandardných vekových skupinách okrem 10 - 14 ročných, 20
a 24 ročných a 55 - 64 ročných. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola rovnako ako
v predchádzajúcich rokoch evidovaná u detí 0 ročných (8,3/100 000) a u 1 - 4 ročných
(4,4/100 000). Väčšina ochorení (80,8 %) bola vo veku do 24 rokov. U starších sa ochorenia
zisťovali len ojedinele.
U ochorení, ktoré boli laboratórne potvrdené bol etiologický agens N. meningitidis
dokázaný 20x kultivačne a 1x len mikroskopicky. Skupinová sérotypizácia meningokokov
bola robená u 18 chorých (69,2 %). Prevaţovala séroskupina B (13x), 3x sa zistila skupina C
a 2x skupina Y.
Tetanus
V posledných desiatich rokoch bolo hlásených 5 ochorení na tetanus, z toho v rokoch
2009 – 2011 dve ochorenia.
V roku 2010 bol zaznamenané 1 ochorenie u dospelej osoby s nezistenou očkovacou
anamnézou, ktoré skončilo úmrtím. Chorý mal pred objavením sa klinických príznakov
pacient otvorenú zlomeninu ľavého zápästia.
V roku 2011 bolo hlásené 1 ochorenie na tetanus u dospelej osoby, ktorá pred
ochorením utrpela trţnú ranu ľavej hornej končatiny po poranení v záhradke. Pacientka
vyzdravela. V anamnéze mala podanie očkovacej látky v rokoch 1989 a 2000.
Infekcia HIV/AIDS
Výskyt prípadov HIV/AIDS mal v SR v posledných 10-tich rokoch s výnimkou rokov
2010 a 2011 stúpajúci trend graf G37.
G37
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cudzinci

V roku 2011 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo (u občanov SR
i cudzincov) 49 nových prípadov HIV infekcie, čo predstavuje incidenciu 0,9/100 000
obyvateľov SR. V porovnaní s rokom 2010 (28 prípadov, incidencia 0,5/100 000 obyvateľov)
došlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 75 %.
U občanov Slovenskej republiky bolo v roku 2011 vykázaných 46 nových prípadov
HIV infekcie, čo predstavuje incidenciu 0,85/100 000 obyvateľov SR. V porovnaní s rokom
2010 (25 prípadov, incidencia 0,46/100 000 obyvateľov SR) došlo k vzostupu vo výskyte
prípadov o 84 %. Vzostup výskytu bol zaznamenaný i oproti priemeru rokov 2006 - 2010
(37,0 prípadov). Štyridsaťšesť prípadov HIV infekcie u občanov SR v roku 2011 predstavuje
druhý najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku. Vyšší výskyt bol zistený len v roku 2008
(49 prípadov).
Prípady HIV infekcie u občanov SR, sa vyskytli vo všetkých krajoch s maximom
u obyvateľov Bratislavského kraja (17 prípadov, incidencia 2,7 prípadov na 100 000
obyvateľov kraja). Prípady HIV infekcie boli zaznamenané u obyvateľov 25 okresov
Slovenskej republiky, z toho maximum v okrese Bratislava V. (6 prípadov). Spôsobom
prenosu nákazy bol 33x homosexuálny styk, 6x heterosexuálny styk, 1x injekčné uţívanie
drog a v 6 prípadoch nebol spôsob prenosu stanovený. V čase laboratórneho diagnostikovania
boli infekcie HIV klinicky klasifikované ako akútna infekcia (1x), asymptomatické nosičstvo
(35x), symptomatické štádium, nie AIDS (4x), AIDS (3x) a 3x nebolo štádium infekcie
stanovené. V roku 2011 boli diagnostikované 4 nové prípady AIDS (všetky u občanov SR),
čo predstavuje incidenciu 0,1 prípadu na 100 000 obyvateľov SR. V roku 2011 nebol zistený
nový prípad infekcie HIV pri testovaní gravidných ţien.
Od roku 1985 do konca roku 2011 bolo v Slovenskej republike vykázaných spolu 389
prípadov HIV infekcie u občanov SR. Kumulatívna incidencia dosiahla hodnotu 7,3
prípadov/100 000 obyvateľov SR. Najvyššiu kumulatívnu incidenciu (28,5 prípadov/100 000
obyvateľov kraja) dosiahol Bratislavský kraj. HIV infekcia prešla do AIDS u 61 osôb
(50 muţov, 11 ţien) a z nich 38 pacientov (33 muţov, 5 ţien) zomrelo. Ďalší 8 infikovaní
(7 muţi, 1 ţena) zomreli bez prechodu nákazy do AIDS. V roku 2010 bola HIV infekcia
zistená u 3 cudzincov pri ich pobyte v SR. Od roku 1986 do konca roku 2010 bola HIV
infekcia zistená celkovo u 117 cudzincov, ktorí sa podrobili vyšetreniu v SR. Celkovo,
u občanov SR i cudzincov, bolo v Slovenskej republike od roku 1985 do 31.12.2011
laboratórne potvrdených a vykázaných 506 (435 u muţov, 71 u ţien) prípadov infekcie
vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti
Syfilis
Výskyt prípadov syfilisu mal v SR v posledných desiatich rokoch a výnimkou roku
2005 stúpajúci trend.
V roku 2011 bolo vykázaných 287 prípadov syfilisu (chorobnosť 5,3/100 000), čo
predstavuje oproti roku 2010 (335 ochorení, chorobnosť 6,2/100 000) pokles vo výskyte
prípadov o 14,3 %. V porovnaní s 5 ročným priemerom (228,6 ochorení) došlo k vzostupu
s indexom 1,3. Z celkového počtu prípadov bol jeden prípad vrodeného syfilisu. 191 ochorení
bolo zachytených v štádiu včasného syfilisu, 21 ochorení bolo diagnostikovaných ako neskorý
syfilis a 74 prípadov bolo vykázaných s diagnózou iný a nešpecifikovaný syfilis.
Prípady syfilisu boli hlásené zo všetkých krajov SR a najvyššia chorobnosť bola
zaznamenaná v Košickom a v Bratislavskom kraji (12,9, resp. 10,5 prípadov/100 000
obyvateľov kraja). Najniţšia chorobnosť (0,7 prípadov/100 000) bola zistená v Ţilinskom
kraji. U detí do 15 rokov boli okrem jedného prípadu vrodeného syfilisu zaznamenané ďalšie
2 ochorenia. Všetky ostané prípady syfilisu sa vyskytli u adolescentov a dospelých osôb.
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Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zistená vo vekovej skupine 20 - 24 ročných
osôb (11,2/100 000), 25 - 29 ročných (10,22/100 000) a 15 - 19 ročných (9,7/100 000).
Z celkového počtu včasného syfilisu sa 101 prípadov vyskytlo u muţov a 90 u ţien.
Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná Bratislavskom (9,1/100 000) a Košickom kraji
(8,59/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zistená vo vekovej skupine
20 - 24 ročných osôb (8,5/100 000).
V okrese Trebišov pokračoval v roku 2011 epidemický výskyt ochorení na syfilis.
Hlásených bolo 59 ochorení na syfilis (chorobnosť 56,0/100 000 obyvateľov okresu).
V porovnaní s rokom 2010 je to o 8 ochorení viac. Zvýšený výskyt je hlásený najmä z mesta
Trebišov, z jednej lokality rómskej osady v meste. Z celkového počtu 59 ochorení sa v 46
prípadoch podarilo identifikovať prameň nákazy. Na šírení nákazy sa významne podieľala
promiskuita infikovaných osôb. V 57 prípadoch bol potvrdený sexuálny prenos nákazy,
spôsob prenosu nebol objasnený u dieťaťa z vekovej skupiny 1 - 4 ročných a u jednej
dospelej osoby. Zvýšený výskyt ochorení v okrese bol zaznamenaný uţ v roku 2000
(5 nových ochorení), v roku 2001 boli hlásené 4 ochorenia a posledná väčšia epidémia bola
v roku 2002, kedy bolo hlásených 56 ochorení.
Gonorrhoea
Trend vo výskyte gonorey (kvapavky) bol v posledných 10-tich rokoch s výnimkou
rokov 2009 a 2010 stúpajúci.
V roku 2011 bolo vykázaných 146 prípadov gonokokových infekcií (chorobnosť
2,7/100 000) čo predstavuje oproti roku 2010 (126 prípadov, incidencia 2,3/100 000) vzostup
o 15,1 %. V porovnaní s 5 ročným priemerom (124 ochorení) došlo k vzostupu s indexom 1,2.
Z celkového počtu prípadov sa 106 ochorení vyskytlo u muţov a 40 u ţien. Prípady
gonokokových infekcií boli hlásené zo všetkých krajov SR a najvyššia chorobnosť bola
zaznamenaná v Nitrianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji (4,8, 4,3, resp. 3,7
prípadov/100 000 obyvateľov kraja), nízka chorobnosť bola hlásená z Banskobystrického,
Trenčianskeho a Prešovského kraja. Najvyššia vekovo – špecifická chorobnosť bola vo
vekovej skupine 25 – 34 ročných (5,53/100 000 príslušníkov danej vekovej skupiny).
3.2

Národný Imunizačný program

Slovenská republika sa riadi jednotným Národným Imunizačným programom (NIP) od
roku 1986. Cieľom NIP je eliminovať aţ eradikovať výskyt prenosných ochorení dôsledným
zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Okrem toho zahŕňa kontrolu
zaočkovanosti, sledovanie neţiaducich účinkov po očkovaní, hodnotenie imunitného stavu
populácie, sledovanie výskytu ochorení, ktorým moţno predchádzať očkovaním, sledovanie
cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí a medzinárodnú
spoluprácu.
Národný Imunizačný Program v SR je realizovaný v súlade s odporúčaniami Svetovej
zdravotníckej organizácie (SZO) a v súlade s praxou členských štátov Európskej únie.
Aktuálnu stratégiu očkovania v SR určuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
na základe odporúčaní Pracovnej skupiny pre imunizáciu, ktorá je poradným orgánom ÚVZ
SR pre problematiku týkajúcu sa imunizácie.
Dôsledným plnením Národného Imunizačného programu sa podarilo dosiahnuť
v Slovenskej republike väčšinu cieľov programu SZO č. 7 „Zdravie pre všetkých v 21.
storočí“. Vďaka vysokej zaočkovanosti detí došlo uţ v roku 1960 k eliminácii detskej obrny
a novorodeneckého tetanu. Od 60. rokov sa neevidovalo ochorenie na tetanus u detí
a mladistvých. Posledné ochorenie na záškrt bolo hlásené v roku 1980. Od roku 1998
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s výnimkou troch ochorení v epidemiologickej súvislosti s importovanými prípadmi osýpok
u utečencov v azylových zariadeniach Slovenskej republiky a dvoch prípadoch
importovaných osýpok sa ochorenie na osýpky nezaznamenalo. V rámci povinného
pravidelného očkovania sa deti v roku 2009 - 2011 očkovali proti 11 infekciám - tuberkulóze,
detskej obrne, osýpkam, mumpsu, ruţienke, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým
invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B a invazívnym pneumokokovým
ochoreniam. Plnenie NIP je v súčasnosti v Slovenskej republike zabezpečené a očkovanie
proti jednotlivým infekčným ochoreniam je kompatibilné s očkovaním realizovaným
v ostatných členských štátoch Európskej únie. Prehľad chorobnosti a zaočkovanosti proti
jednotlivým nákazám v roku 2009 - 2011 je v tabuľke T17.
T17 Prehľad chorobnosti a zaočkovanosti proti jednotlivým nákazám v Slovenskej
republike v rokoch 2009 - 2011
Ochorenie
Záškrt
Tetanus
Čierny kašeľ
Osýpky
Ruţienka
Mumps
Detská obrna
TBC
VHB
Hib

2009
rel.
chorob.
0
0
5,3
0
0
0,09
0
9,49
2,6
0,05

zaoč.
99,2
99,2
99,2
98,9
98,9
98,9
99,2
97,0
99,2
99,2

2010
rel.
zaoč.
chorob.
0
99,1
0,02
99,1
25,4
99,1
0
98,5
0
98,5
0,04
98,5
0
99,1
8,17
97,6
2,08
99,1
0,47
99,1

2011
rel.
zaoč.
chorob.
0
99,0
0,02
99,0
17,22
99,0
0,04
98,3
0
98,3
0,04
98,3
0
99,0
7,34
97,1
1,71
99,0
0,57
99,0

rel. chorobnosť – chorobnosť/100 000 obyvateľov
V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších zmien a doplnkov sa
kaţdoročne vykonáva administratívna kontrola povinného pravidelného očkovania, pri ktorej
sa vyhodnocuje zaočkovanosť detí, očkovaných vzhľadom na dosiahnutý vek a to na úrovni
obvodov, okresov, krajov a celého Slovenska. Celoslovenská zaočkovanosť detí u ochorení
zaradených do NIP dlhodobo prevyšuje 95 % odporúčaných SZO. V roku 2011 sa
zaočkovanosť detskej populácie proti jednotlivým prenosným ochoreniam, proti ktorým sa
povinne očkuje, pohybovala v celoslovenskom priemere v rozmedzí 98 - 99 %, na úrovni
krajov od 96,4 % po 100,0 %. Na okresnej poklesla zaočkovanosť pod 95 % v 13 okresoch.
Na úrovni pediatrických obvodov hranicu 90 % zaočkovanosti nedosiahlo 80 obvodov
(6,2 %) z celkového počtu 1 291 obvodov.
Najviac obvodov s nízkou zaočkovanosťou bolo v rámci stredoslovenského
a východoslovenského regiónu s vysokým podielom rómskych detí. Na nízkej zaočkovanosti
detí v niektorých obvodoch sa podieľali najmä odklad očkovania rómskych novorodencov
proti TBC (najčastejšie pre nízku pôrodnú hmotnosť, nedonosenosť a pod.), častá migrácia
rómskych detí a nezodpovedný prístup ich rodičov, ktorí sa ani po opakovanom predvolaní
lekárom na očkovanie s deťmi nedostavili. Problémom v poslednom období je narastajúci
počet rodičov odmietajúcich povinné očkovanie detí, ktorí sú vo veľkej miere ovplyvnení
antivakcinačnými aktivitami rôznych občianskych zdruţení.
Prehľad zaočkovanosti proti ochoreniam preventabilným očkovaním v rokoch
2002 – 2011 je v tabuľke T18.
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T18 Prehľad zaočkovanosti u vybraných infekčných ochorení v Slovenskej republike
v rokoch 2002 – 2011
Rok

TBC

D/*

Čierny
kašeľ
98,6
98,5
98,7
98,7
99,0
99,3
99,4
99,2
99,1
99,0

98,1 99,3
2002
97,9 99,2
2003
98,3 99,3
2004
97,7 99,2
2005
98,0 99,0
2006
98,1 99,3
2007
98,0 99,4
2008
97,0 99,2
2009
97,6 99,1
2010
97,1 99,0
2011
*
D/ – diftéria / tetanus
**
hemofilové invazívne infekcie
***
invazívne pneumokokové infekcie

Detská
obrna
98,4
98,7
98,7
98,7
99,0
99,3
99,4
99,2
99,1
99,0

Osýpky

Mumps

Ruţienka

VHB

98,6
99,5
98,6
98,4
99,4
99,4
99,4
99,5
99,4
99,1

98,6
99,5
98,6
98,4
99,4
99,4
99,4
99,5
99,4
99,1

98,6
99,5
98,6
98,4
99,4
99,4
99,4
99,5
99,4
99,1

99,3
99,2
99,3
99,2
99,0
99,3
99,4
99,2
99,1
99,0

Hib**
92,2
99,2
99,3
99,2
99,0
99,3
99,4
99,2
99,1
99,0

IPI
***

98,9

V roku 2004 sa v súlade s odporúčaním SZO a v súlade so schémou očkovania proti
VHB v krajinách EÚ rozšírilo pravidelné povinné očkovanie proti VHB aj na adolescentov,
ktorí vzhľadom na nástup sexuálnej aktivity a časté injekčné uţívanie drog sú vo vysokom
riziku nákazy vírusom hepatitídy B. V roku 2005 prišlo k zmene očkovania proti detskej
obrne, t. j. realizácii očkovania detskej populácie výlučne neţivou parenterálnou vakcínou.
Realizáciou očkovania neţivou parenterálnou poliovakcínou v rámci celoplošného
pravidelného očkovania detí sa eliminujú všetky riziká vyplývajúce z pouţívania ţivej orálnej
poliovakcíny v plnom rozsahu, t. j. zabezpečuje sa včasnosť očkovania detí (od dvoch
mesiacov ţivota), vylučuje sa u nich riziko vzniku postvakcinačnej paralytickej
poliomyelitídy a riziko vzniku nových mutovaných kmeňov vakcinálnych poliovírusov.
V roku 2007 bola zavedená do pravidelného povinného očkovania dojčiat hexavakcína proti
diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým
invazívnym infekciám s obsahom nebunkovej, menej reaktogénnej zloţky proti čiernemu
kašľu. V tomto roku bolo zavedené aj preočkovanie detí v 13. roku ţivota trivalentnou
vakcínou proti diftérii, tetanu a detskej obrne. V roku 2008 bolo u detí v 11. roku ţivota
ukončené očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu a od roku 2009 sa pokračuje iba v
pravidelnom povinnom očkovaní dojčiat a vybraných rizikových skupín populácie. V roku
2009 bolo v SR v súlade s odporúčaniami SZO zavedené pravidelné povinné očkovanie
dojčiat proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam. Vzhľadom na mimoriadnu závaţnosť
pneumokokových ochorení je očkovanie proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam
z medicínskeho hľadiska významným preventívnym opatrením. Súčasne bolo v roku 2009
rozšírené povinné preočkovanie dospelých o očkovanie proti záškrtu; preočkovanie
u dospelých sa vykonáva bivalentnou očkovacou látkou proti záškrtu a tetanu kaţdých 15
rokov. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu vo výskyte tuberkulózy na
Slovensku bolo v súlade s odporúčaniami SZO v roku 2010 zrušené preočkovanie proti TBC
v 11. roku ţivota u tuberkulín negatívnych detí. Zároveň bolo s účinnosťou od 1. 7. 2010
rozšírené preočkovanie u adolescentov v 13. roku ţivota o preočkovanie proti čiernemu
kašľu; preočkovanie sa tak vykonáva kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu, čiernemu
kašľu a detskej obrne. Očkovanie proti čiernemu kašľu s acelulárnou zloţkou
v adolescentnom veku sa realizuje vo viacerých krajinách Európskej únie. Imunita po
očkovaní časom klesá, a tým sa adolescenti a dospelí stávajú vnímaví k ochoreniu.
Z odborného hľadiska je zaradenie booster dávky proti čiernemu kašľu s nebunkovou zloţkou
do povinného očkovania adolescentov v 13. roku ţivota dôleţité pre posilnenie imunity, čo
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pozitívne ovplyvní výskyt čierneho kašľa v neskoršom veku. Vzhľadom na nepriaznivú
epidemiologickú situáciu vo výskyte vírusovej hepatitídy A v oblastiach s prevahou rómskeho
obyvateľstva bolo v roku 2010 zavedené odporúčané očkovanie proti vírusovej hepatitíde
typu A u 2-ročných detí ţijúcich v zlých hygienických podmienkach. Nakoľko v roku 2010
naďalej pokračoval klesajúci trend vo výskyte tuberkulózy na Slovensku (chorobnosť na TBC
dosiahla 8,17/100 000 obyvateľov), Pracovná skupina pre imunizáciu Úradu verejného
zdravotníctva SR na návrh hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor
detská pneumológia a ftizeológia a hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre
odbor pneumológia a ftizeológia a v súlade s odporúčaniami SZO navrhla zrušenie povinného
očkovania novorodencov proti TBC. Povinné očkovanie novorodencov proti TBC tak
bolo v SR s účinnosťou od 1. 1. 2012 zrušené.
4. ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE
Environmentálne zdravie je stav zdravia človeka podmienený faktormi nachádzajúcimi
sa v ţivotnom prostredí. Kvalita ţivotného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov
vplývajúcich na zdravie a priemerný vek obyvateľstva. Podobne ako v iných krajinách,
aj v SR sa za posledné roky zdravotný stav obyvateľov menil. Zvýšil sa podiel a počet
ochorení a úmrtí spôsobených civilizačnými vplyvmi, naopak podiel úmrtí na iné choroby
vplyvom rozvoja zdravotnej starostlivosti klesal. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej
organizácie 25 – 30 % všetkých civilizačných ochorení je spôsobených nepriaznivými
faktormi ţivotného prostredia. Vzhľadom na synergické spolupôsobenie faktorov ţivotného
prostredia a iných vplyvov napr.: ţivotného štýlu, pracovného a psychosociálneho prostredia
je značne zloţité ich hodnotiť jednotlivo, pre zdravie má však podstatný význam výsledný
efekt ich účinku.
V snahe zlepšiť environmentálne zdravie obyvateľov Slovensko pristúpilo k mnohým
medzinárodným dokumentom o ţivotnom prostredí a zdraví, ktoré tvoria bázu pre národné
projekty a programy (NEHAP/CEHAP, Protokol o vode a zdraví). K poznatkom
o environmentálnom zdraví významne prispejú aj projekty na medzinárodnej úrovni COPHES
(Harmonizovaný prístup k zavedeniu ľudského biomonitoringu v Európe) a DEMOCOPHES
(Meranie expozície pochádzajúcej zo ţivotného prostredia u detí a ich matiek v rámci
európskej štúdie uskutočniteľnosti zameranej na ľudský biomonitoring). V rokoch
2009 - 2011 sa pokračovalo v implementácii informačného systému indikátorov ţivotného
prostredia a zdravia na národnej úrovni. Boli vypracované indikátory: Úrazovosť
v koncepciách SR a v kontexte EÚ; Úmrtnosť detí a mladistvých v dôsledku neúmyselných
úrazov v SR a EÚ; Úmrtnosť detí a mladistvých spôsobená dopravnými úrazmi v Slovenskej
republike a v kontexte Európskej únie; Vystavenie detí znečistenému vonkajšiemu ovzdušiu
(PM10, PM2,5), viď. www.uvzsr.sk.
Na základe poznania, ţe politiky iných sektorov môţu mať závaţný vplyv na zdravie,
vznik alebo prevenciu chorôb viedli k aktivitám smerujúcim k integrovanejšiemu prístupu
k zdraviu v snahe minimalizovať škodlivé účinky na zdravie a vytvárať podmienky pre
podporu zdravia prostredníctvom metodológie hodnotenia dopadov na zdravie. Novelou
zákona č. 355/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2011 bola zavedená povinnosť
predkladateľov zabezpečiť hodnotenie dopadov na zdravie, ak sa pri posudzovaní
navrhovanej činnosti alebo strategického dokumentu preukáţe, ţe moţno očakávať významný
vplyv na zdravie a orgán verejného zdravotníctva si takéto hodnotenie vyţiada.
Významnou témou posledných rokov na medzinárodnej, ako aj na národnej úrovni sú
klimatické zmeny a ich vplyv na zdravie. Vo vzťahu k celej populácii sa dá podľa súčasných
svetových poznatkov predpokladať, ţe zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky je
v súvislosti s prejavmi klimatických zmien a ich priamych a nepriamych vplyvov na zdravie
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ohrozovaný najmä extrémnymi výkyvmi počasia a vlnami horúčav. V Slovenskej republike
existuje deficit adekvátnych aktivít, ktoré by potvrdili spomenuté vzťahy. Z tohto dôvodu sa
Slovenská republika aj v spolupráci s WHO snaţí zamerať na získavanie informácií a údajov
súvisiacich s dopadom klimatických zmien na zdravie populácie SR a následne vykonávať
primerané aktivity na podporu ich zdravia. Na ÚVZ SR bola zriadená pracovná skupina pre
vplyv klimatických zmien na zdravie, ktorá identifikovala potreby v danej oblasti, medzi
ktoré patrí vypracovanie súboru indikátorov napomáhajúcich analyzovanie a monitorovanie
vplyvu klimatických zmien na zdravie, úprava súčasnej legislatívy ako aj vzdelávanie v danej
problematike.
4.1

Pitná voda a zdravie

Sledovanie kvality pitnej vody patrí na Slovensku k základným úlohám orgánov
verejného zdravotníctva a predstavuje jedno z najvýznamnejších opatrení na ochranu zdravia
ľudí. Pitnú vodu a jej zdravotnú bezpečnosť definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Definícia pitnej vody podľa horeuvedeného zákona je nasledovná:
Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak:
a) neobsahuje ţiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých mnoţstvách alebo
koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo
neskorým pôsobením a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej poţívaniu
alebo pouţívaniu
b) spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, definované Nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú poţiadavky na vodu určenú na ľudskú
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z..
Vývoj hromadného zásobovania pitnou vodou na Slovensku mal v prevaţnej časti
uplynulého desaťročia stúpajúci trend. V roku 2009 bolo v Slovenskej republike
zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu 85,29 % obyvateľov. V roku 2010 to bolo
87,89 %, čo v porovnaní s rokom 2009 bol nárast o 2,60 %. V roku 2011 bolo zásobovaných
87,76 % obyvateľov, čo predstavuje mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku.
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Počet obyvateľov SR v % hromadne zásobovaných pitnou vodou v rokoch 1998 -2011
vývoj zásobovania obyvateľov SR pitnou vodou
z verejných vodovodov
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Počet obyvateľov v % hromadne zásobovaných. pitnou vodou podľa krajov v roku 2011
zásobovanosť obyvateľov SR podľa krajov v roku 2011

87,76
Spolu:

89,47

Ţilinský

88,67

Trnavský

89,3

Trenčiansky

78,31

% zásobovanosti

Prešovský
88,85

Nitriansky

80,83

Košický
97,75

Banskobystrický

86,06

70

75

80

85

90

Bratislavský

95

Zdroj: Výročné správy o činnosti RÚVZ za rok 2011

100

Vytvorené ÚVZ SR, 2012

T19 Prehľad počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov v
SR v rokoch 2009 – 2011
Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Počet
Počet
Percento
Počet
Počet
Percento
Počet
Počet
Percento
obyvateľov zásobovaných zásobovanosti obyvateľov zásobovaných zásobovanosti obyvateľov zásobovaných zásobovanosti
obyvateľov
%
obyvateľov
%
obyvateľov
%

Kraj
Banskobystrický

603 386

582 767

96,56

651 803

551 213

84,57

650 321

559 668

86,06

Bratislavský

557 214

481386

86,39

1 037 397

1 010 966

97,45

1 068 901

1 044 807

97,75

Košický

601 574

531 727

88,4

767 981

634 023

82,56

770 340

622 630

80,83

Nitriansky

694 814

630 536

90,75

708 511

632 717

89,3

704 376

625 871

88,85

Prešovský

799 717

604 851

75,63

802 120

624 296

77,83

807 195

632 150

78,31

Trenčiansky

653 908

552 319

84,46

592 293

538 034

90,84

601 407

537 085

89,3

Trnavský

774 305

635 813

82,11

546 973

486 181

88,89

554 136

491 348

88,67

Ţilinský
Spolu

801 683

625 140

78,0

686 404

614 707

89,55

695 985

622 732

89,47

5 486 601

4 644 539

85,29

5 793 482

5 092 137

87,89

5 852 661

5 136 291

87,76

Zdroj: Výročné správy o činnosti RÚVZ za roky 2009, 2010 a 2011

Krajom s dlhodobo najvyšším percentom obyvateľov zásobovaných z verejných
vodovodov je Bratislavský kraj (97,75 % v roku 2011); najniţšie percento dosahujú Košický
(80,83 % v roku 2011) a Prešovský kraj (78,31 % v roku 2011) viď. graf G38, G39 a tabuľka
T19.
Trendom posledných rokov zostáva, ţe obyvatelia sa aj napriek rozširovaniu sietí
verejných vodovodov najmä z ekonomických dôvodov nepripájajú na novovybudovaný
verejný vodovod a vyuţívajú ako zdroj pitnej vody vlastné zdroje. Podľa údajov rezortu
ţivotného prostredia je evidentný aj pokles spotreby pitnej vody z verejných vodovodov,
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ktorý kopíruje regionálne rozdiely v počte hromadne zásobovaných obyvateľov.
Predpokladáme, ţe obyvatelia vyuţívajú ako doplnkový zdroj vody vodu z vlastnej studne,
realizujú pri vyuţívaní pitnej vody úsporné opatrenia alebo uprednostňujú kupované balené
vody.
V obciach, kde nie je vybudovaný verejný vodovod, sú obyvatelia odkázaní na
zásobovanie vodou z domových studní, u ktorých kvalita vody často krát nezodpovedá
poţiadavkám nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.. Ide najmä o mikrobiologickú závadnosť
v ukazovateľoch všeobecného a fekálneho znečistenia a fyzikálno-chemickú závadnosť
(zákal, dusičnany, dusitany, amónne ióny, atď.). Podiel obyvateľov, zásobovaných vodou
z individuálnych studní s nesledovanou kvalitou sa pohybuje cca od 3 % v Bratislavskom
kraji po vyše 20 % v Prešovskom a Košickom kraji.
Pri hodnotení kvality pitnej vody z verejných vodovodov najčastejšie prekročeným
ukazovateľom bolo v roku 2011 ţelezo (5,2 % nevyhovujúcich vzoriek) a koliformné baktérie
(4,57 % nevyhovujúcich vzoriek). V rozmedzí od 2 – 3 % prekročených vzoriek sa
pohybovali vzorky s prekročenými mikrobiologickými ukazovateľmi, ako sú kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22°C a 37°C, Escherichia coli a enterokoky. Ostatné ukazovatele boli
prekročené iba sporadicky. V roku 2010 boli najčastejšie prekračované ukazovatele
kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C (6,87 % nevyhovujúcich vzoriek) a koliformné
baktérie (6,11 % nevyhovujúcich vzoriek). 7,53 % nevyhovujúcich vzoriek dosiahol
ukazovateľ ţelezo a 3,35 % hliník. Okolo 3 % nevyhovujúcich vzoriek dosahovali
ukazovatele enterokoky, Escherichia coli, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C a mangán.
V roku 2009 rovnako najčastejšie prekračovali limitné hodnoty vyššie uvedených
ukazovateľov. Kaţdoročne viacnásobne prekračuje poţiadavky platného nariadenia
ukazovateľ voľný chlór, v prevaţnej väčšine nevyhovujúcich vzoriek ide však o nesplnenie
poţiadavky na jeho minimálny obsah pri chlórovaní, ktoré v prípade vyhovujúcej
mikrobiologickej kvality pitnej vody nepredstavuje riziko ohrozenia zdravia. V roku 2011
bolo na Slovensku orgánmi verejného zdravotníctva odobratých v rámci monitoringu
verejných vodovodov 6 913 vzoriek kvality pitnej vody, čo svedčí o prísnosti sledovania
kvality pitnej vody.
V oblastiach s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody, kde nie je moţné v súčasnosti
zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva iným spôsobom, RÚVZ udelili výnimky na pouţívanie
vody, ktorá nespĺňa hygienické limity jej ukazovateľov. Maximálna limitná hodnota
stanovená pre ukazovateľ, na ktorý sa vzťahuje výnimka nepredstavuje riziko pre zdravie
obyvateľov. Platnosť výnimiek je obmedzená – nesmie presiahnuť tri roky; je moţné uloţiť
prvú, druhú a tretiu výnimku.
Do konca roka 2009 bola v Trnavskom kraji v platnosti výnimka pre verejný vodovod
Majcichov, ktorá bola udelená v roku 2006. Na vodnom zdroji bola realizovaná úpravňa vody
pre zvýšené hodnoty dusičnanov. V súčasnosti sú hodnoty dusičnanov pod hygienickým
limitom. V okrese Košice - okolie bola udelená druhá výnimka na pouţitie pitnej vody
z verejného vodovodu Ţarnov, ktorá nespĺňa limity kvality pitnej vody v ukazovateli
dusičnany. V roku 2009 naďalej pretrvával problém týkajúci sa zásobovania pitnou vodou
obyvateľov mesta Roţňava z Roţňavského skupinového vodovodu. Výnimka bola udelená na
pouţívanie vody povrchového vodárenského zdroja Roţňavský potok, ktorý nespĺňal limit
kvality pitnej vody v ukazovateli antimón. V roku 2010 neboli v jednotlivých krajoch
Slovenska orgánmi verejného zdravotníctva udelené ţiadne výnimky na pouţívanie pitnej
vody nespĺňajúcej hygienické limity. V roku 2011 bola udelená výnimka na pouţitie vody,
ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody v ukazovateli dusičnany pre vodovod
v obce Sikenička v okrese Nové Zámky a pre vodovod v obci Pastuchov v okrese Hlohovec.
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Časť obyvateľstva, kde nie je doteraz vybudovaný verejný vodovod, je stále zásobovaná
vodou z verejných studní. Úroveň starostlivosti o verejné studne sa naďalej zniţuje a pitná
voda v nich často vykazuje nevyhovujúcu kvalitu najmä v mikrobiologických a biologických
ukazovateľoch. Vo väčšine obcí s verejnými studňami vyuţívajú občania z ekonomických
dôvodov pre zásobovanie aj vlastné vodné zdroje. Okrem toho sú na zásobovanie vodou
z vlastných zdrojov odkázaní stále obyvatelia obcí, kde nie je vybudovaný verejný vodovod.
Čo sa týka hromadných ochorení, pri ktorých bola preukázaná ako faktor prenosu voda
z verejných vodovodov, v rokoch 2009 - 2011 nebol zaznamenaný ţiaden výskyt ochorenia.
V rokoch 2009 – 2011 bolo zaznamenaných 10 prípadov dusičnanovej
methemoglobinémie u dojčiat. Väčšina zistených prípadov sa vyskytla v súvislosti s poţitím
stravy pripravenej z vody nevyhovujúcej kvality pochádzajúcej z individuálnych vodných
zdrojov. Jeden z prípadov sa skončil úmrtím. V jednom prípade dôvod ochorenia bol
neznámy.
Neustále je však potrebné robiť osvetu obyvateľstva najmä na pretrvávajúce vysoké
riziko poškodenia zdravia pri uţívaní vôd s nevyhovujúcou kvalitou z verejných studní
a individuálnych zdrojov. Rizikové ostávajú naďalej aj povrchové zdroje pre verejné
vodovody.
4.2

Ovzdušie a zdravie

Kvalita vonkajšieho (voľného) a vnútorného ovzdušia je významným faktorom
vplývajúcim na zdravotný stav populácie. Kvalitu voľného ovzdušia vo všeobecnosti určuje
obsah znečisťujúcich látok v ovzduší. Rozsah sledovania škodlivín je určovaný aktuálnymi
potrebami, pričom zväčša zahrnuje meranie tuhých častíc PM10, oxidov dusíka (NOx), oxidu
siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO) a ozónu, menej často sírovodíka a iných škodlivín
(ťaţkých kovov – As, Cd, Ni). Kritériá pre hodnotenie kvality vonkajšieho ovzdušia sú
uvedené vo vyhláške MŢP SR č.705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky
351/2007 Z. z.
Sledovanie zdrojov znečisťovania voľného ovzdušia je zabezpečované orgánmi štátnej
správy ochrany ovzdušia, najmä Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorý
vykonáva merania na 34 staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Orgány
verejného zdravotníctva len sporadicky vykonávajú krátkodobé orientačné merania.
Hodnotenie expozície populácie v dôsledku znečisteného ovzdušia je pomerne ťaţké,
keďţe sú ľudia exponovaní zmesou škodlivín emitovaných do atmosféry z rôznych zdrojov
a rozptýlených v ovzduší v rôznych časových a priestorových vzorkách. Zo zdravotného
hľadiska za najzávaţnejšie sú povaţované emisie z dopravy, najmä jemné prachové častice
PM10, PM2,5, prchavé uhľovodíky (osobitne karcinogénny benzén a 1 - 3 butadién), ďalej
emisie CO a NOx Zvýšené koncentrácie PM10 v ovzduší vplývajú na ľudský organizmus
a prispievajú k vzniku ochorení dýchacieho systému a k vzniku alergických ochorení.
Najcitlivejšími skupinami populácie vzhľadom k týmto znečisťujúcim látkam sú astmatici,
ľudia s kardiovaskulárnymi a chronickými pľúcnymi ochoreniami, deti a starší ľudia.
Za najviac rizikové sú povaţované polohy obytných objektov v okolí ťaţiskových
kriţovatiek a cestných dopravných trás, a to aj s ohľadom na predpoklad rizikových
koncentrácií karcinogénneho benzénu a zvýšených koncentrácií PM10. Podľa výsledkov
meraní na kriţovatkách pretrváva problém prekračovania limitných hodnôt aj u oxidov
dusíka, i keď sa javí klesajúci trend. Situáciu na úseku hodnotenia kvality ovzdušia za roky
2009 – 2011 moţno charakterizovať ako stabilizovanú, s tendenciou mierneho zlepšovania.
Z hľadiska stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia je evidentný pokles celkových
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emisií. Najväčší problém kvality ovzdušia na Slovensku, ako aj vo väčšine európskych krajín,
predstavuje znečistenie ovzdušia tuhými časticami (PM10), ktoré tvorí aj najväčší podiel na
celkovom znečistení ovzdušia. I keď vďaka rôznym opatreniam je pozorovaný pokles
celkovej úrovne znečistenia suspendovanými časticami PM10, na väčšine monitorovacích
staníc, práve u tohto ukazovateľa bolo v roku 2010 pozorované najčastejšie prekračovanie
povolených denných limitných hodnôt na ochranu zdravia ľudí. V porovnaní s rokom 2009
bol na niektorých staniciach v Trnavskom, Nitrianskom a Ţilinskom kraji nárast prekročených
limitných hodnôt aţ o 40 %. Najväčší nárast takmer o 100 % bol zaznamenaný
v Trenčianskom kraji na stanici Trenčín Hasičská cesta.
G40 Špecifická úmrtnosť na 100 000 obyvateľov v dôsledku respiračných chorôb
podľa jednotlivých krajov v SR
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G41 Počet prekročení 24 hodinovej limitnej hodnoty pre PM10 v období rokov
2002 – 2010

Zdroj: SHMÚ, SAŢP
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Koncentrácie oxidu siričitého sú dlhodobo stabilizované. V hodnotenom období nebola
v ţiadnej aglomerácii a zóne prekročená úroveň znečistenia SO2 pre hodinové a ani pre denné
hodnoty vo väčšom počte ako stanovuje limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí. Priaznivá
situácia je pri emisiách NO2 a CO, kde v poslednom období neboli zaznamenané prekročenia
limitnej hodnoty na ochranu zdravia ľudí vo väčšom počte ako stanovuje Vyhláška
č. 360/210 Z. z. o kvalite ovzdušia. V roku 2010 bola prekročená ročná limitná hodnota na
monitorovacích staniciach Banská Bystrica - Štefánikovo nábreţie z dôvodu zemných
a stavebných prác a Bratislava - Trnavské mýto.
Lokálna produkcia ozónu na Slovensku je veľmi malá. Informačný hraničný prah pre
verejnosť bol sporadicky prekročený najčastejšie na bratislavských monitorovacích staniciach
Bratislava - Jeséniova a Bratislava - Mamateyova. Na stanici Bratislava - Jeséniova bol 2-krát
prekročený aj výstraţný prah v celkovej dobe trvania 12 hodín.
U ťaţkých kovov Pb, As, Ni, Cd v roku 2009 a 2010 sa nevyskytlo prekročenie
cieľových hodnôt u ţiadnej znečisťujúcej látky. Úroveň znečistenia ovzdušia Pb je najvyššia
na stanici v oblasti hutníckeho priemyslu Krompachy - SNP, avšak všetky priemerné ročné
koncentrácie sú podstatne niţšie, ako DMH.
Znečistenie voľného ovzdušia je vytýčené ako jedna z prioritných oblastí Akčného
plánu pre ţivotné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky (NEHAP/CEHAPE).
V aktualizovanom NEHAP III je v rámci aktivít zahrnuté i rozšírenie monitorovania tuhých
častíc PM2,5 na ďalšie monitorovacie stanice v rámci Národnej monitorovacej siete kvality
ovzdušia. Kým v roku 2007 boli prachové častice polietavého prachu PM2,5 monitorované
na 4 staniciach v roku 2010 bolo zabezpečené monitorovanie PM2,5 na 29 monitorovacích
staniciach.
Vzhľadom na to, ţe človek sa zdrţiava aţ 90 % denného času v uzatvorených
priestoroch (byty, pracoviská), nadobúda z hľadiska zdravotného význam ovzdušie
vnútorných priestorov (indoorair). Kvalita vnútorného ovzdušia je hodnotená orgánmi
verejného zdravotníctva, najmä na základe ţiadosti obyvateľov bytov, o odborné posúdenie
podmienok bývania z hľadiska výskytu ohrozenia zdravia. Snaha o zníţenie spotreby energií
s následkom zatepľovania budov vedie k následnému zníţeniu intenzity ich vetrania. Preto sa
v prípade zistenia prirodzenej infiltrácie často dostávajú do protikladu poţiadavky na
zabezpečenie minimálnych tepelných strát a hygienické poţiadavky na vetranie. Dokonale
zateplená budova s nadmerným pouţívaním klimatizačných zariadení, s ich nedostatočnou
údrţbou, vedie k zhoršovaniu kvality vnútorného ovzdušia najmä akumuláciou biologických,
mikrobiologických a chemických látok, ktoré negatívne pôsobia na zdravie uţívateľov budov.
Všeobecne platí, ţe kvalita ovzdušia vo vnútornom prostredí je horšia ako kvalita ovzdušia
vonku. Respiračné ochorenia sú štvrtou najčastejšou príčinou ochorení v SR, pričom ohrozujú
najmä deti. Jedným z najvýznamnejších chronických ochorení detí v rozvinutých krajinách je
astma. Jej výskyt v posledných 25 rokoch stúpa spoločne s výskytom ostatných alergických
chorôb. Za veľkú časť prípadov astmy u detí zodpovedá práve vlhkosť a plesne v interiéri.
Prevencia a zníţenie výskytu respiračných ochorení spôsobených znečistením vonkajšieho
a vnútorného ovzdušia je jedným zo štyroch regionálnych prioritných cieľov
NEHAP/CEHAPE. V rámci aktivít tohto prioritného cieľa sa v rokoch 2006 - 2010 realizoval
medzinárodný projekt „IndoorAirQuality in Europeanschools. Preventing and
reducingrespiratorydiseases“ (SEARCH). Do riešenia projektu bolo vybraných 10 základných
škôl v Bratislave (6 škôl) a Banskej Bystrici (4 školy), ktoré spĺňali kritériá dané projektom
a z kaţdej školy 100 detí vo veku 7 - 10 rokov. Projekt pozostával z dotazníkového
prieskumu, merania vnútorného ovzdušia v školách (NO2, CO2, H2CO, VOC, PM)
a spirometrického vyšetrenia. Zámerom celého projektu bolo zhodnotiť kvalitu vnútorného
ovzdušia v školách a vplyv prostredia európskych škôl na zdravotný stav detí so zameraním
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na respiračné ochorenia a následne pripraviť odporúčania pre zlepšenie kvality školského
prostredia. Výstupom projektu bolo vydanie školiaceho programu „Zlepšenie kvality
vnútorného ovzdušia v školách“.
V roku 2010 ÚVZ SR pristúpil k realizácii ďalšieho medzinárodného projektu
zameraného na detskú populáciu „Sledovanie kvality vnútorného ovzdušia v školách a jeho
vplyv na zdravie detí v Európe (SIMPHONIE)“. Projekt sa realizuje na 5 školách v Bratislave
a v okolí. Projekt pozostáva z merania chemických (formaldehyd, VOC, NO2, CO, CO2,
radón, trichlóretylén, tetrachlóretylén, PAU, prachové častice ‐ PM2,5 a PM10, ozón),
biologických (alergény, plesne a baktérie v prachu) a fyzikálnych (teplota, relatívna vlhkosť)
faktorov vnútorného ako aj súvisiaceho vonkajšieho ovzdušia škôl za účelom získania údajov
o expozícii sledovanej populácie. Výsledky štúdií budú podkladom pre navrhnutie opatrení
smerujúcich k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia školských budov na národnej
a európskej úrovni.
4.3

Hluk a zdravie

Hluk je beţným sprievodným javom prírodných dejov, technologických a pracovných
procesov, ako aj ţivotnej aktivity ľudí a zároveň jedným zo základných faktorov
ovplyvňujúcich kvalitu ţivotného prostredia. Pôsobí predovšetkým ako stresový faktor
negatívne vplývajúci na činnosť kardiovaskulárneho systému, nervovú sústavu a psychiku
človeka, pričom zniţuje mieru sústredenia, schopnosť učenia, spôsobuje depresie, poruchy
spánku a pod.
Najvýznamnejším mobilným zdrojom hluku je cestná doprava, ktorej negatívne
pôsobenie v súčasnosti zaznamenáva rastúci trend, predovšetkým z dôvodu rastúcej intenzity
environmentálne najnepriaznivejšej individuálnej automobilovej dopravy. Nárast tohto druhu
dopravy v poslednom desaťročí predstavuje pribliţne 40 %. Problematické sú najmä hlavné
cestné ťahy väčších miest vrátane kriţovatiek. Vykonanie nápravných opatrení je z hľadiska
priestorového riešenia komunikácií a obytných domov v mnohých prípadoch veľmi
problematické a nie vţdy prináša očakávaný výsledok. V mnohých mestách sa hluková záťaţ
postupne eliminuje výstavbou obchvatových komunikácií pre tranzitnú dopravu. Významným
zdrojom hluku je tieţ kamiónová doprava, predovšetkým v okolí priemyselných areálov,
kontajnerových prekladísk a na cestných komunikáciách smerujúcich k hraničným
priechodom.
V prípade ţelezničnej dopravy miera hlučnosti súvisí najmä s technickou zastaranosťou
a nedostatočnou údrţbou koľajových tratí.
Letecká doprava výrazne ovplyvňuje hlukovú záťaţ východnej časti Bratislavy
a niektorých priľahlých obcí. Podobná situácia je aj v okolí letísk ďalších miest, napr. Košice,
Trenčín a Zvolen – Sliač. Vojenské letisko je zdrojom hluku v okrese Malacky, najmä počas
vojenských leteckých cvičení.
V prípade stacionárnych zdrojov hluku sú okrem priemyselných objektov, veľkých
obchodných centier a pohostinských zariadení stresovým faktorom tieţ prvky technického
vybavenia budov, napr. kotolne, výťahy, klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia a pod.
Osobitným problémom je tieţ hluk zo stavebnej činnosti, spojený s častým nerešpektovaním
časových obmedzení na vykonávanie hlučných prác. Čoraz častejšie sa vyskytujú aj podnety
obyvateľov súvisiace s nadmerným hlukom z kostolných zvonov.
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G42

Ktoré zdroje hluku v mieste Vášho bydliska povaţujete za najviac obťaţujúce ?
% respondentov
Iné zdroje hluku

7,1

Zdroje hluku prevádzkované výnimočne

7,1

Pohostinské zariadenia, obchodné prevádzky

16,3

Mimopracovné aktivity človeka v budove

24,8

Stavebná činnosť

39

Technologické zariadenia v budove

14,2

Priemyselné areály

9,2

Letecká doprava

2,1

Ţelezničná doprava, električky

18,4

Cestná doprava

56
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Vytvorené ÚVZ SR, 2012

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pri posudzovaní a schvaľovaní
projektových dokumentácií v rámci územného konania stavieb a zariadení s potenciálnym
zdrojom hluku poţadujú predkladanie hlukových štúdií s návrhom protihlukových opatrení
s cieľom predchádzať prekračovaniu prípustných hodnôt hluku definovaných vyhláškou
MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií. a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v ţivotnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. Pri navrhovaní bytových
objektov situovaných pozdĺţ frekventovaných komunikácií, prípadne v polyfunkčných
budovách s hlučnými podnikateľskými aktivitami sa vyţaduje zabezpečenie individuálnej
protihlukovej ochrany.
Negatívne pôsobenie akéhokoľvek neţiaduceho, rušivého, nepríjemného a škodlivého
zvuku je častým dôvodom sťaţností a podnetov obyvateľov. Vykonané opatrenia na
elimináciu hluku môţu mať technický (modernizácia alebo výmena technologických
zariadení, výmena okien na budovách a pod.) alebo organizačný (zmena v organizácii
dopravy v areáli, časové obmedzenie hlučných prác) charakter.
Doposiaľ absentujúce systematické sledovanie expozície obyvateľstva hlukovej záťaţi
v hlukom najviac zaťaţených oblastiach s následným návrhom a realizáciou protihlukových
opatrení sa na Slovensku začalo realizovať v súvislosti so smernicou 2002/49/EC Európskeho
parlamentu a Rady, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku,
transponovanou do zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom
prostredí v znení neskorších predpisov. V roku 2007 boli v zmysle uvedenej legislatívy
dokončené strategické hlukové mapy aglomerácie Bratislavy a vybraných úsekov diaľnic,
rýchlostných ciest a ciest I. triedy s prejazdom viac ako 6 000 000 vozidiel ročne.
V súčasnosti prebieha ďalšia etapa strategického hlukového mapovania zahŕňajúca väčší
rozsah sledovaných aglomerácií, cestných komunikácií a ţelezničných dráh s termínom
dokončenia v roku 2012.
Cieľom týchto máp je opísať hlukovú situáciu v okolí výrazných mobilných
a priemyselných zdrojov hluku a určiť prekročenie akčných hodnôt, t. j. hodnôt, ktorých
prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, ako aj
prevádzkovateľov ţelezničných dráh a letísk na prijatie opatrení na zníţenie hluku. Mali by
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pomôcť pri strategickom rozhodovaní miestnej samosprávy (tvorba územných plánov,
organizácia dopravy a pod.) a v neposlednom rade tieţ informovať verejnosť a prebudiť jej
záujem o riešenie závaţných problémov súvisiacich s environmentálnym hlukom.
5. RIZIKOVÉ FAKTORY
Zdravotný stav obyvateľstva popri genetickom vybavení súvisí okrem dostupnosti
a úrovne zdravotnej starostlivosti so ţivotnými podmienkami (bývanie, ţivotné prostredie),
so socio-ekonomickými podmienkami a pracovnými podmienkami. Veľkou mierou zdravotný
stav ovplyvňuje spôsob ţivota jednotlivcov, ich ţivotný štýl. Ţivotný štýl a vzťah k vlastnému
zdraviu sa vytvárajú v priebehu ţivota človeka v závislosti na mnohých faktoroch ako sú
výchova, sociálne a ekonomické prostredie, vzdelanie, kultúra, stereotypy, pohodlnosť,
jednotvárnosť, atď. Jeho formovanie si vyţaduje cieľavedomosť a dôslednosť.
Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory ţivotného štýlu, ţivotosprávy, ktoré sú
rizikovými faktormi mnohých najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení sú v súčasnosti
pokladané: nesprávny spôsob výţivy, nedostatok pohybovej aktivity, nedostatok spánku,
fajčenie, alkoholizmus, psychické napätie, stresy, preťaţenie a pod. S týmito faktormi úzko
súvisia nadhmotnosť, obezita, diabetes mellitus, zvýšený krvný tlak, obštrukčná choroba
pľúc.
Je potrebné lepšie poznanie a monitoring jednotlivých rizikových faktorov pre ďalšiu
intervenciu a edukáciu obyvateľstva. Výsledky výskytu rizikových faktorov uvádzame v troch
nezávislých štúdiách.
A. Hodnotenie EHIS (European Health Interview Survey - Európske zisťovanie o
zdraví/2009)
B. Hodnotenie EHES (European Health Examination Survey - Zisťovanie zdravia
Európanov)
C. Výskyt rizikových faktorov u klientov poradenských centier ochrany a podpory
zdravia zariadených pri regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej
republike.
A) Hodnotenie EHIS
V roku 2009 ŠÚ SR realizoval projekt - Európske zisťovanie o zdraví, podľa metodiky
vypracovanej Eurostatom. Cieľom projektu bolo uskutočniť prvé Európske zisťovanie o
zdraví 2009 (EHIS 2009 - European Health Interview Survey) v Slovenskej republike a získať
tak štatistické informácie o zdraví porovnateľné na úrovni Európskej únie (EÚ). Takéto
štatistické výberové zisťovanie sa uskutočnilo vo väčšine členských štátov EÚ
Zisťovanie pokrývalo štyri oblasti: 1) základné informácie o respondentovi
a domácnosti, v ktorej ţije 2) zdravotný stav 3) zdravotnú starostlivosť 4) faktory
ovplyvňujúce zdravie. Medzi otázkami boli aj otázky týkajúce sa zdravia, celkového
hodnotenia zdravia, výskyt vybraných ochorení alebo zdravotných problémov a otázky
týkajúce sa rizikových faktorov ako fajčenia, konzumácie alkoholu, konzumácie ovocia
a zeleniny, fyzická aktivita a pod.
Na základe odpovedí na jednotlivé otázky môţeme konštatovať:
a) Pri sebahodnotení zdravia 64,2 % populácie hodnotí svoje zdravie ako veľmi dobré
alebo skôr dobré, 12,2 % populácie hodnotí svoje zdravie ako skôr zlé alebo veľmi zlé,
pričom ročníky do veku 64 rokov patrili vo väčšine k prvej skupine, najväčšia skupina,
ktorá hodnotila svoje zdravie ako priemerné, bola vo veku 55-64 rokov a vyššie, staršie
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ročníky nad 65 rokov najviac zo všetkých skupín hodnotili svoje zdravie za skôr zlé
alebo veľmi zlé.
b) Pri uvádzaní dlhotrvajúcich ochorení alebo zdravotných problémov počas posledných
12 mesiacov aţ 57,2 % populácie uviedlo, ţe má chronické ochorenie alebo dlhotrvajúci
zdravotný problém. Najrozšírenejším z vybraných zdravotných problémov, ktoré majú
alebo mali respondenti niekedy v ţivote, bol vysoký krvný tlak, ktorý uviedlo 25,8 %
obyvateľov, 28,8 % ţien a 22,6 % muţov. Uvedený zdravotný problém bol
diagnostikovaný lekárom vo viac ako 99,3 %.
c) Pri antropometrických ukazovateľoch z výšky a váhy sa vypočítali údaje o BMI (Body
Mass Index) ktorý udáva, či uvedená osoba má podváhu, primeranú váhu, nadváhu
alebo obezitu. V 15 a viacročnej populácii najviac obyvateľov malo primeranú váhu k
svojej výške, bolo ich 46,6 %, 40,3 % muţov a 52,5 % ţien, najmä mladšie ročníky u
muţov do 34 rokov a u ţien do 44 rokov (viac ako polovica). Nadváhu malo 35,7 %,
44,6 % muţov a 27,3 % ţien a obezitu malo 15,1 %, 14,5 % muţov a 15,7 % ţien.
Nadváhu alebo obezitu malo najviac muţov aj ţien vo vekových skupinách 55 – 64
ročných a 65 – 74 ročných. Priemerný BMI bol u muţov 26,2 a u ţien 25,0, ide o
miernu nadváhu.
d) Pri fajčení - 19,5 % populácie vo veku 15 a viac rokov uviedlo, ţe fajčí denne, 27,1 %
muţov a 12,5 % ţien, príleţitostne fajčí 9 %, 10,3 % muţov a 7,7 % ţien a nefajčiarov
je 71,5 %, 62,6 % muţov a 79,8 % ţien. 6,7 % populácie fajčí 20 a viac cigariet za deň,
12,8 % fajčí menej ako 20 cigariet za deň. Priemerný počet cigariet bol 14,7 cigarety za
deň. Čo sa týka populácie, ktorá je vystavená tabakovému dymu doma (v miestnostiach)
menej ako jednu hodinu denne, tvorilo 10,9 %, viac ako jednu hodinu denne je
tabakovému dymu vystavených 6,6 %. Populáciu, ktorá je vystavená tabakovému dymu
v uzavretých priestoroch verejne prístupných budov a dopravných prostriedkov menej
ako jednu hodinu denne tvorilo 24,7 % a viac ako jednu hodinu denne – 5,1 %.
Populáciu, ktorá je vystavená tabakovému dymu v uzavretých priestoroch na pracovisku
(odpovedali len pracujúci v uzavretých priestoroch) menej ako hodinu denne tvorilo
11,1 % a viac ako jednu hodinu denne 5,7 %. Nikdy, alebo takmer nikdy nebolo
vystavených tabakovému dymu v uzavretých priestoroch na pracovisku 83,2 %
pracujúcich.
e) Pri konzumácii alkoholu uviedlo dennú konzumáciu jeden alebo viackrát v týţdni 23,9
% muţov a 4,0 % ţien. Nadmernú konzumáciu alkoholu (6 alebo viac pohárikov na
posedenie počas posledných 12 mesiacov) kaţdý týţdeň, kaţdý mesiac uviedlo 6,8 % a
zriedkavejšie neţ kaţdý mesiac 15,4 %.
f) Pri hodnotení fyzickej aktivity počas posledných 7 dní 68,3 % muţov a 49,7 % ţien
odpovedalo, ţe vykonávalo intenzívnu alebo stredne intenzívnu fyzickú aktivitu aspoň
30 minút denne.
g) Pri konzumácii ovocia a zeleniny odpovedalo 64,2 % populácie, ţe konzumuje ovocie
(okrem ovocnej šťavy) aspoň jedenkrát denne, pri konzumácii zeleniny (okrem
zemiakov a zeleninovej šťavy) to bolo 51,5 %. Pri konzumácii ovocia menej neţ štyri
krát do týţdňa, ale aspoň jeden krát do týţdňa odpovedalo kladne 10,1 %, menej ako
jeden krát týţdenne to bolo 3,8 %. Pri konzumácii zeleniny bola situácia obdobná. 14,4
% obyvateľstva odpovedalo kladne na otázku, ţe konzumuje zeleninu menej ako
štyrikrát týţdenne, ale aspoň raz v týţdni, 4,8 % odpovedalo kladne na otázku, ţe
konzumuje zeleninu menej ako jeden krát týţdenne..
B) Hodnotenie EHES
Národná štúdia bola realizovaná v novembri a decembri roku 2011 a začiatkom roku
2012 v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev.
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Hlavnými koordinátormi bol RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Projekt bol realizovaný
odbormi podpory zdravia v Slovenskej republike a biochemickým laboratóriom Fakultnej
NsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Výsledky a správu spracoval RÚVZ so sídlom
v Banskej Bystrici.
Zo 4 032 vybratých respondentov sa štúdie zúčastnilo 1 990 osôb (response rate:
49,4 %). Z tohto počtu bolo kompletne vyšetrených 1 977, 13 respondentov vyplnilo len
dotazník a fyzikálne vyšetrenie a odber krvi z rôznych dôvodov odmietlo. Z celkového počtu
zúčastnených bolo 888 muţov a 1 059 ţien.
Z analýz súboru zúčastnených vyplynulo, ţe spolupráca muţov je štatisticky
významne niţšia ako u ţien. Priemerné percento spolupráce a odozvy u vybratých dosiahlo
hodnotu 49,4 %. Významné rozdiely boli zaznamenané aj v jednotlivých vekových skupinách
respondentov, u muţov najlepšie spolupracujúcou skupinou boli muţi vo vekovej skupine
55 - 64 ročných, u ţien 45 - 54 ročných. Tieto zistenia sú v súlade s poznatkami z iných
lokálnych štúdií ako aj z analýz návštevnosti Poradní zdravia. Pozoruhodné je zistenie, ţe tak
u muţov ako i u ţien sú najmenej spolupracujúcou vekovou skupinou 25 - 34 roční
respondenti.
V skríningu mali najvyššie zastúpenie respondenti so stredoškolským vzdelaním
s maturitou. Tvorili takmer polovicu vyšetrených respondentov (43,1 %). Pomerne vysoké
zastúpenie mali aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, tvorili 26,9 % respondentov.
Analýza hodnôt celkového cholesterolu potvrdila, ţe zvýšenú hladinu celkového
cholesterolu nad 5,2 mmol/l má 46,16 % populácie, z toho 13,36 % má patologické hodnoty
cholesterolu nad 6,5 mmol/l. Nad touto hodnotou sa pohybuje viac muţov ako ţien 14,87 %
vs. 12,13 %. Stredná hodnota celkového cholesterolu u muţov má hodnotu 5,25 u ţien
5,21 mmol/l. Najvyššiu strednú hodnotu mali muţi z Bratislavského kraja (5,6 mmol/l).
Najniţšiu mali ţeny z Trnavského kraja. Všetky kalkulované stredné hodnoty CCh prevyšujú
optimálnu hladinu 5 mmol/l.
Obezita a nadváha podľa BMI
Výsledky analýzy antropometrických parametrov váhy a výška a následná kalkulácia
BMI preukázali vysoko nepriaznivú situáciu vo výskyte tohto závaţného rizikového faktora
v slovenskej populácii. Optimálnu váhu má len 38,2 % populácie, nadváhu 36,2 % a ďalších
25,6 % má obezitu. Situácia je váţnejšia u muţov. Len 31,2 % z nich ma normálnu hmotnosť.
Hodnota BMI sa zvyšuje úmerne s vekom. V najvyššej vekovej skupine (55 - 64 ročných) je
aţ 41,74 % obéznych. Intervencia v zmysle zniţovania hmotnosti by mala byť prednostne
smerovaná na skupinu 34 - 44 ročných. S prevenciou je potrebné začať pred 18 rokom ţivota.
Vo vekovej skupine 18 - 24 ročných má skoro 20 % respondentov nadváhu.
Stredná hodnota BMI v celom súbore pre muţov má hodnotu 27,4 a 25,74 u ţien.
Stredná hodnota BMI je najvyššia u muţov Bratislavského kraja (29,1), za nimi nasledujú
muţi Trnavského kraja. Najniţšiu strednú hodnotu BMI majú ţeny Bratislavského kraja
(24,7). Veľký rozptyl hodnôt je medzi muţmi a ţenami Bratislavského a Trnavského kraja.
Výsledky sú čiastočne ovplyvnené chybou malých čísel (nízka účasť v skríningu
v Bratislavskom kraji). Podrobnejšia analýza údajov z dotazníka, hlavne v zmysle socioekonomickej situácie dá moţno odpovede na otázky regionálnych rozdielov v stredných
hodnotách meraných parametrov.
Pre posúdenie trendov výskytu nadváhy a obezity v populácii boli pouţité
štandardizované stredné hodnoty BMI u muţov a u ţien vo vekovej skupine 25 – 64 rokov.
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Z analýz je zrejmé, ţe prevalencia nadváhy a obezity stúpa u muţov aj u ţien v čase.
U muţov je nárast výraznejší (graf G43).
G43
Priemerné hodnoty BMI u 25 - 64 ročných mužov a žien
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Hypertenzia I. a II. stupňa
Tlak krvi bol meraný jednotnou metodikou 3x po sebe v 1-minutových intervaloch
na kalibrovaných jednotných prístrojoch Omron i –c 10. Štandardizácii merania tlaku krvi
bola venovaná veľká pozornosť, nakoľko poznatky zo štúdií potvrdili, ţe zvýšenie K
o 2 mmHg zvyšujú riziko akvirácie kardiovaskulárneho ochorenia o 8 %. Preto je pre odhad
rizika populácie presnosť merania nadmieru dôleţitá.
Analýza tohto RF potvrdila, ţe populácia je vo vysokom riziku a intervencie
na zniţovanie K sú potrebné a veľmi dôleţité. K nameraný v rozsahu optimálneho,
normálneho a vysoko normálneho tlaku má 78,87 % populácie, 10,87 % má hypertenziu I.
stupňa a 10,26 % má hypertenziu II. stupňa. Riziko u muţov je vyššie ako u ţien .
Stredné hodnoty systolického tlaku krvi boli najvyššie u muţov Trenčianskeho kraja.
Najniţšiu strednú hodnotu mali ţeny Bratislavského kraja.
Stredné hodnoty diastolického tlaku krvi u muţov v celom súbore mali hodnotu
82,4 mmHg a u ţien 78,35 mmHg.
Triacylglyceroly
Hodnotu triacylglycerolov nad 1,9 mmol/l malo 23,1 % respondentov. Muţi majú
hodnoty triacylglycerolov vyššie ako ţeny. Rizikové hodnoty triacylglycerolov nad
2,3 mmol/l malo aţ 21 % muţov a hraničné hodnoty malo 10,56 %. Stredné hodnoty
triacylglycerolov majú najvyššie muţi Trnavského kraja (1,98). Najniţšie majú ţeny
Bratislavského kraja - 1,25 .
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Fajčenie
Podľa výsledkov skríningu EHES fajčí denne17,98 % respondentov. Pravidelne denne
fajčí viac muţov (22 %) ako ţien (14,7 %). Príleţitostne fajčí 10,48 % respondentov 9,8 %
muţov a 11,1 % ţien. Opäť boli zaznamenané regionálne rozdiely, keď najviac fajčia muţi
Prešovského kraja (24,3 %), najmenej muţi Trnavského kraja 14,8 %. Medzi ţenami bola
najvyššia proporcia fajčenia zistená v kraji Trenčianskom (16,8 %), najmenej v kraji
Ţilinskom (12,3 %). Aj keď sa vezme do úvahy sumár denného i príleţitostného fajčenie, dá
sa predpokladať, ţe prevalencia fajčenia u dospelých na Slovensku klesá.
Pohybová aktivita
Odpovede na otázku ohľadom pohybovej aktivity sme rozdelili na dve skupiny.
1. skupinu tvorili respondenti, ktorí majú efektívnu pohybovú aktivitu. Teda takú, ktorá sa
opakuje 3 aţ 5 krát do týţdňa a je strednej, alebo ťaţkej intenzity. o znamená, ţe respondent
sa zadýcha, zrýchli sa mu pulz, rozhýbu sa svaly celého tela, má ťaţkosti s plynulým
rozprávaním, prípadne sa spotí. akáto aktivita vyvolá únavu a subjektívne je vnímaná ako
namáhavá.
2. skupinu tvorili respondenti, ktorí nemajú efektívnu pohybovú aktivitu. o znamená, ţe ich
pohybová aktivita je len ľahká, alebo ţiadna. Vyvoláva len mierne zrýchlenie pulzu.
Respondent sa nezadýcha, nezrýchli sa mu pulz, takáto aktivita nevyvoláva únavu. Táto
skupina respondentov udávala aj stredne ťaţkú pohybovú aktivitu opakujúcu sa 1- 2 krát do
týţdňa.
Z analýz vyplýva, ţe efektívnu pohybovú aktivitu má len 25,4 % ţien a 37,1 % muţov.
Podľa analýz sa ţeny venujú efektívnej pohybovej aktivite menej ako muţi.
Záver - EHES
V novembri a decembri roku 2011 bola vykonaná štúdia mapovania zdravotného stavu
obyvateľov Slovenska v 36-tich okresoch so sídlom RÚVZ. Dosiahla sa cca 50 % účasť
oslovených respondentov, čo zodpovedá očakávaniam podľa publikovaných skúseností
z podobných štúdií v iných európskych krajinách. Predbeţná analýza výsledkov národnej
štúdie mapovania zdravia dospelej populácie realizovanej v rámci NPPOSC potvrdila vysokú
proporciu obyvateľstva v riziku rozvoja srdcovocievnych ochorení, nakoľko sa zistila:


vysoká prevalenia respondentov s rizikovou hladinou celkového cholesterolu
(46,2 %),



stredná hodnota CC má v dlhodobom trende klesajúci trend,



stredne vysoká prevalenia respondentov s rizikovou hladinou glukózy (32,9 %),



vysoká prevalenia osôb s nadváhou aţ obezitou (61,8 %),



stredná hodnota BMI v dlhodobom trende významne stúpa u muţov i u ţien,



vysoká prevalenia osôb s nízkou hladinou HDL cholesterolu (43 %),



stredne vysoká prevalenia osôb v riziku hypertenzie I. a II. stupňa (21,1 %),



trend výskytu hypertenzie u muţov dlhodobo stúpa, u ţien je stabilizovaný,



stredne vysoká prevalenia fajčenia (18 %),



v dlhodobom trende prevalenia fajčenia u dospelých klesá.
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Vo všetkých sledovaných parametroch sa muţi nachádzajú vo vyššom riziku ako ţeny.
Napriek tomu muţi vnímajú svoje zdravie ako kvalitnejšie oproti ţenám, z čoho sa dá
odvodiť, ţe muţi podceňujú prítomnosť vybraných RF srdcovo-cievnych ochorení.
Zaznamenali sa regionálne rozdiely vo výskyte RF, ktoré podrobíme detailnejšej
analýze vo vzťahu k ďalším sledovaným faktorom ako sú socioekonomické podmienky ţivota
respondentov, ich vzdelanie, zamestnanie, pohybová aktivita, spôsob stravovania.
Aj predbeţné analýzy potvrdzujú potrebu posilniť intervenčné a primárny - preventívne
aktivity na národnej úrovni so zohľadnením špecifík jednotlivých regiónov a sociálnych
skupín.
C) Výskyt rizikových faktorov u klientov poradenských centier ochrany a podpory
zdravia zariadených pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej
republike.
Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia pri regionálnych úradoch verejného
zdravotníctva v Slovenskej republike zvyšujú záujem verejnosti o vlastné zdravie, o poznanie
zdravotných rizík, o rozvíjanie vlastných schopností posilniť svoje zdravie ako predchádzať
vzniku chronických neinfekčných chorôb, a to v rámci poskytovania poradenských sluţieb
a vyšetrení.
V poradenských centrách zdravia sa vyšetrujú klienti na základe dobrovoľnosti,
predovšetkým v produktívnej vekovej skupine. Sledujú sa základné biochemické rizikové
faktory, z toho aj základné aterogénne a rizikové indexy, tlak krvi, váha, výška, BMI index,
WHR (pomer pás/boky). Určí sa i osobné rizikové skóre a následne sa odporučí ďalší postup.
V prípade zistenia zvýšených hladín sledovaných parametrov sú klienti opakovane
objednávaní na kontrolné vyšetrenia. V roku 2008 bolo vyšetrených 22 475 klientov, v roku
2009 – 24 559 klientov, v roku 2010 – 22 115 klientov a v roku 2011 – 18 781 klientov.
Všetci klienti boli vyšetrení za štandardných podmienok, v samotnej poradni zdravia alebo v
dohovorenom termíne v mieste svojho pracoviska, resp. pôsobenia. Škála vyšetrených
parametrov nebola u kaţdého klienta rovnaká.
Podľa monitorovania rizikových faktorov v období od roku 2009 do roku 2011
v Poradenských centrách zdravia pri RÚVZ v SR moţno uviesť nasledujúce zistenia:
Výskyt vysokého krvného tlaku: Hodnoty systolického aj diastolického tlaku v pásme
hypertenzie stúpajú s vekom, u muţov aj u ţien (štatisticky významná korelácia
s pribúdajúcim vekom vo vyšších vekových skupinách p < 0,05 vynímajúc hodnoty tlaku
55 – 64-ročných k vekovej skupine 65+). U ţien sa vyskytuje niţšie percento hodnôt
hypertenzie ako u muţov. Z prvýkrát vyšetrených klientov v roku 2011 malo 39,75 %
muţov normálne hodnoty, 22,67 % zvýšené normálne hodnoty, hypertenziu I. – 27,10 %
muţov, hypertenziu II. – 8,12 % a hypertenziu III. – 2,37 % muţov. U ţien to bolo
nasledovné: 55,20 % malo normálne hodnoty, 17,64 % zvýšené normálne hodnoty, 19,38 % hypertenzia I, 5,90 % - hypertenzia II a 1,88 % - hypertenzia III., podľa hodnôt tlaku krvi.
Oproti vyšetreniam v roku 2008 malo vyššie percento muţov i ţien hypertenziu II. a III.
stupňa.
Výskyt nadváhy a obezity: Určenie miery obezity sme hodnotili indexom BMI
a indexom centrálnej obezity WHR, ktorý je spoľahlivým indikátorom rozloţenia tuku
v oblasti pása. Z vyšetrených klientov je výrazný rozdiel medzi pohlavím. Kým u muţov je
výraznejší zvýšený podiel klientov s nadváhou a obezitou podľa BMI, u ţien je podstatne
vyšší podiel ţien s nadváhou a obezitou v oblasti pásu podľa WHR. U ţien sa vyskytoval
menší počet osôb s nadváhou a obezitou podľa BMI ako u muţov. Podváha sa vyskytovala
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rovnako u muţov ako u ţien v minimálnom mnoţstve. V roku 2011 z prvýkrát vyšetrených
klientov malo 35,20 % muţov normálnu hmotnosť, 45,40 % muţov malo nadváhu, 14,50 %
malo obezitu I. stupňa (podľa BMI), 2,4 % obezitu II. stupňa, a 0,5 % muţov malo obezitu
III. stupňa. Zo ţien malo 50 % normálnu hmotnosť, 29,60 % malo nadváhu, 12,7 % malo
obezitu I. stupňa, 3,3 % malo obezitu II. stupňa a 0,8 % ţien malo obezitu III. stupňa (ostatné
bola podváha). U muţov aj u ţien počet obéznych stúpal s pribúdajúcim vekom. Oproti roku
2008 sme nezaznamenali štatisticky významný zvýšený výskyt podielu nadváhy a obezity
u vyšetrených muţov a ţien.
Vzájomnú koreláciu systolického a diastolického tlaku krvi k hodnotám BMI zobrazuje
graf G44 a graf G45. Ide o štatisticky významnú koreláciu medzi systolickým, diastolickým
tlakom krvi a BMI v hodnotách podhmotnosti, normálnej hmotnosti, nadhmotnosti a obezity
(p<0,05). Vynímajúc rozdiel medzi obezitou II. a III. stupňa.
G44

Vzťah medzi KS a BMI u klientov Poradní zdravia v SR v roku 2011

Skupiny BMI
1 - Podvýţiva
2 - Normálna hmotnosť
3 - nadváha
4 - Obezita I
5 - Obezita II
6 - Obezita III

Zdroj údajov Databáza Testu zdravé srdce, RÚVZ v SR, 2012

G45

Vzťah medzi KD a BMI u klientov Poradní zdravia v SR v roku 2011

Skupiny BMI
1 - Podvýţiva
2 - Normálna hmotnosť
3 - nadváha
4 - Obezita I
5 - Obezita II
6 - Obezita III

Zdroj údajov Databáza Testu zdravé srdce, RÚVZ v SR, 2012
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Výskyt vysokých hladín cholesterolu, LDL cholesterolu, zníţených hladín HDL
cholesterolu a pomeru celkového cholesterolu k HDL a vzájomného pomeru LDL a HDL.
Pri všetkých parametroch zisťujeme zvýšené percento zvýšených hodnôt vo vyšších vekových
skupinách tak u muţov, ako u ţien. U muţov s normálnou hmotnosťou je výskyt hypertenzie
u 23,8 %, s nadváhou aţ 42,7 %, u obéznych muţov je výskyt hypertenzie aţ 55,5 %, u ţien
s normálnou hmotnosťou je výskyt hypertenzie u 15,3 %, s nadváhou je výskyt hypertenzie
36,4 %, u obéznych aţ 50,6 %.
V prípade nameraných zvýšených hodnôt biologických rizikových faktorov boli
klientom odporúčané opakované vyšetrenia, ktoré sa uskutočnili po odbornej intervencii
s určitým časovým odstupom. Analyzovali sme dynamiku parametrov opakovane vyšetrených
klientov za obdobie 2009 – 2011 z prvého a posledného vyšetrenia pre skupinu klientov so
zvýšenými hodnotami ukazovateľov prvých vyšetrení. Vo všetkých biochemických
ukazovateľoch dochádza, rovnako ako v predchádzajúcom období, k poklesu (cholesterol,
glukóza, triglyceridy, LDL, pomery C/HDL, G/HDL, LDL/HDL), k výraznému poklesu
v hodnotách triglyceridov a LDL cholesterolu, zvýšili sa i hodnoty HDL cholesterolu.
Minimálne zmeny nastali v úprave hodnôt krvného tlaku. Hodnoty sledovaných ukazovateľov
BMI a WHR sa nezníţili, percentuálne vyjadrenie nezmenených hodnôt oboch ukazovateľov
je vysoké.
Z uvedeného vyplýva opodstatnenosť a dôleţitosť zavádzania preventívnych opatrení
v širšom rámci, potreba ich monitorovania a hodnotenia. Zvýšenú intervenciu treba naďalej
venovať ovplyvňovaniu ukazovateľov BMI a WHR v celej populácii.
Záver
V sledovanom období bol demografický vývoj, vývoj úmrtnosti a chorobnosti
v Slovenskej republike nasledovný:
-

úmrtnosť obyvateľstva sa od roku 1993 naďalej udrţuje pod hranicou 10 zomretých
osôb na 1 000 obyvateľov. V roku 2010 zomrelo v Slovenskej republike 53 445 osôb,
v tom 27 645 muţov a 25 800 ţien. Bolo to o 532 osôb viac ako v roku 2009.
Z celkového počtu zomretých zomrelo v poproduktívnom veku 71,7 %, v produktívnom
veku 27,3 % a v predproduktívnom veku necelé 1 %. V roku 2011 zomrelo v SR 51 903
osôb, v tom 25 106 ţien a 26 797 muţov, pričom priemerný vek zomrelého muţa bol
67,92 roku ţeny 76,64 roku.

-

podiel úmrtí na najčastejšie príčiny smrti vykazuje rozdiely nielen medzi pohlaviami,
ale aj podľa vekových skupín. V roku 2011 boli podľa pohlavia v celej populácii a napr.
vo vekovej skupine do 64 rokov (ide o tzv. predčasné úmrtia) zaznamenané takéto
údaje:
1. Choroby obehovej sústavy : muţi – 45,9 % / 30,4 %, ţeny – 59,8 % / 24,8 %,
2. Nádory: muţi – 26,2 % / 28,5 %, ţeny – 20,1 % / 40,0 %,
3. Vonkajšie príčiny: muţi – 8,0 % / 15,8 % , ţeny – 2,7 % / 7,7 %,
4. Choroby dýchacej sústavy: muţi – 7,0 % /5,5 %, ţeny 5,6 % / 4,7 %,
5. Choroby tráviacej sústavy. muţi – 6,4 % / 10,3 %, ţeny – 4,6 % / 10,0 %,
6. Ostatné choroby: muţi – 6,5 % / 9,4 % , ţeny - 7,2 % / 12,8 %.
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-

od roku 2004 pozorujeme trend rastu reprodukčných mier – mierne sa zvyšuje
pôrodnosť, naďalej klesá potratovosť, prirodzený prírastok na 1 000 obyvateľov je
v kladných číslach, dokonca dosiahol v roku 2011 hodnotu 1, 65, čo je najvyššia
od roku 2 000,

-

v rokoch 2009 – 2011 oproti rokom 2006 – 2008 priemerný počet všetkých úmrtí na
srdcovocievne ochorenia i predčasné úmrtia (0 – 64 rokov) klesli o 3,4 %, no napriek
pozitívnemu klesaniu štandardizovanej miery úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia,
Slovenská republika zostáva naďalej na chvoste Európy,

-

výskyt zhubných nádorov v celej populácii v hrubých aj štandardizovaných
vyjadreniach stúpa (počet zachytených prípadov zhubných nádorov a trend
štandardizovanej incidencie),

-

naďalej pokračuje nárast prevalencie diabetu, od roku 2000 sa počet diabetikov zvýšil
o 20 %, čo do konca roku 2010 predstavovalo takmer 7 % z celej populácie,

-

odkedy sa realizuje štatistické zisťovanie v psychiatrických ambulanciách (rok 2000),
sledujeme plynulý nárast počtu psychiatrických vyšetrení, no incidencia ani prevalencia
psychiatrických ochorení sa od roku 2008 nezvyšuje,

-

počet dispenzarizovaných osôb na asthmu bronchiale naďalej stúpa, rovnako ako aj na
chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (okrem roku 2010),

-

naďalej pretrváva vysoká prevalencia rizikových faktorov u obyvateľstva (hypertenzia,
obezita, fajčenie a pod.),

-

v skupine infekčných ochorení moţno epidemiologickú situáciu v rokoch 2009 –
2011 celkovo hodnotiť ako priaznivú.

Je potrebné naďalej udrţiavať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, vyplývajúcu zo
začlenenia Slovenska do európskych sietí pre infekčné ochorenia koordinované Európskou
komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Z pohľadu vývoja a prognostických ukazovateľov sa dá predpokladať, ţe počet
ochorení a úmrtí na ochorenia neinfekčnej etiológie bude stúpať. Ochorenia neinfekčnej
etiológie tvorili viac ako 90 % úmrtí na Slovensku. Preto je nutné intenzívnejšie rozvíjať
preventívno–edukačné projekty, naďalej sa zapájať a rozvíjať spoluprácu v projektoch
koordinovaných Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Vo zvýšenej
miere venovať úsilie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu.
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