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Zoznam indikátorov a kódov podľa CEHAPE RPG a environmentálnych rizikových faktorov 
 
 
CEHAPE 

RPG # 
Environmen-
tálny faktor/ 
podmienka 

Skratka 
environ. 
faktora/ 

podmienky 

S (Stav) 
P (Tlak) 
Ex (Vystavenie) 
E (Účinok)        
A (Kroky) 

Poradové číslo 
indikátora v 
rámci env. 
faktorov 

Navrhovaný kód Celý názov indikátora 

RPG1 Voda a 
kanalizácia  

WatSan P 1 RPG1_WatSan_P1 Spracovanie odpadovej vody a 
prístup ku kvalitnejšej 
kanalizácii 

   S 1 RPG1_WatSan_S1 Kvalita rekreačnej vody 

   Ex 1 RPG1_WatSan_Ex1 Verejný vodovod a prístup ku 
kvalitnejším zdrojom pitnej vody

   E 1 RPG1_WatSan_E1 Epidémie vodou prenosných 
chorôb  

   A 1 RPG1_WatSan_A1 Riadenie vôd na kúpanie* 

   A 2 RPG1_WatSan_A2 Plány pre bezpečnosť vôd* 

 
* Nebolo možné získať informačnú / prípadovú štúdiu  
 
4 indikátory 
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CEHAPE 

RPG # 
Environmen-
tálny faktor/ 
podmienka 

Skratka 
environ. 
faktora/ 

podmienky 

S (Stav) 
P (Tlak) 
Ex (Vystavenie) 
E (Účinok)        
A (Kroky) 

Poradové číslo 
indikátora v 
rámci env. 
faktorov 

Navrhovaný kód Celý názov indikátora 

RPG2 Doprava Traf E 1 RPG2_Traf_E1 Úmrtnosť detí pri dopravných 
nehodách 

 Bývanie Hous E 1 RPG2_Hous_E1 Úmrtnosť detí z externých príčin 
okrem dopravy 

  Hous Ex 1 RPG2_Hous_Ex1 Percento fyzicky aktívnych detí 

  Hous Ex 2 RPG2_Hous_Ex2 Prevalencia detskej nadváhy 
a obezity 

 Doprava Traf A 1 RPG2_Traf_A1 Postupy propagácie bezpečnej 
mobility a dopravy detí 

 Bývanie Hous A 1 RPG2_Hous_A1 Postupy na zníženie úrazovosti  
u detí 

  Hous A 2 RPG2_Hous_A2 Postupy na zníženie detskej 
obezity 

  Hous E 2 RPG2_Hous_E2 Úrazy mimo dopravy 

 
8 indikátorov 
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CEHAPE 

RPG # 
Environmen-
tálny faktor/ 
podmienka 

Skratka 
environ. 
faktora/ 

podmienky 

S (Stav) 
P (Tlak) 
Ex (Vystavenie) 
E (Účinok)        
A (Kroky) 

Poradové číslo 
indikátora v 
rámci env. 
faktorov 

Navrhovaný kód Celý názov indikátora 

RPG3 Kvalita 
vzduchu 

Air A 1 RPG3_Air_A1 Postupy na zníženie vystavenia 
detí pasívnemu fajčeniu 

   Ex 1 RPG3_Air_Ex1 Vystavenie detí obsahu PM10 
vo vonkajšom vzduchu (prachové 
častice menšie ako 10 µm) 

 Bývanie Hous Ex 3 RPG3_Hous_Ex3 Deti vystavené v domácnosti 
problémom s vlhkosťou 

 Kvalita 
vzduchu 

Air Ex 2 RPG3_Air_Ex2 Deti vystavené pasívnemu 
fajčeniu 

   E 1 RPG3_Air_E1 Prevalencia astmy a alergií u detí

   E 2 RPG3_Air_E2 Úmrtnosť dojčiat na respiračné 
ochorenia 

 Bývanie Hous Ex 4 RPG3_Hous_Ex4 Podiel detí, ktoré žijú 
v domácnostiach, kde sa používa 
tuhé palivo 

 Kvalita 
vzduchu 

Air Ex 3 RPG3_Air_Ex3 Deti v blízkosti ciest s hustou 
dopravou 

8 indikátorov 
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CEHAPE 

RPG # 
Environmen-
tálny faktor/ 
podmienka 

Skratka 
environ. 
faktora/ 

podmienky 

S (Stav) 
P (Tlak) 
Ex (Vystavenie) 
E (Účinok)        
A (Kroky) 

Poradové číslo 
indikátora v 
rámci env. 
faktorov 

Navrhovaný kód Celý názov indikátora 

RPG4 UV žiarenie UVrd A 1 RPG4_ UVrd _A1 Kroky na redukciu nadmerného 
vystavenia detí UV žiareniu 

  UVrd E 1 RPG4_ UVrd _E1 Incidencia melanómov 

 Ionizujúce 
žiarenie 

Rad E 2 RPG4_Rad_E1 Incidencia detskej leukémie 

 Pracovisko Work E 1 RPG4_Work_E1 Pracovné úrazy zamestnancov 
mladších ako 18 rokov 

 Výživa Food Ex 1 RPG4_Food_Ex1 Vystavenie detí chemickým 
rizikám v potravinách 

  Food Ex 2 RPG4_Food_Ex2 Perzistentné organické polutanty 
(POP) v materskom mlieku 

  Chem Ex 1 RPG4_Chem_Ex1 Hladina olova v krvi u detí 

Prídavné Ionizujúce 
žiarenie 

Rad Ex 1 RPG4_Rad_Ex1 
 

Hladina radónu v obydliach 

 
8 indikátorov
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Fact sheet č. 1.1 
 

 
 
 

Epidémie vodou prenosných chorôb 
 
Indikátor 
Názov: Epidémie vodou prenosných chorôb 
Definícia: Počet prípadov prepuknutí epidémie vodou prenosných ochorení, pravdepodobne 

spôsobených pitnou vodou a vodou na kúpanie.  
Kód: RPG1_WatSan_E1 
 
 
Úvod 
Podkladom tohto zhrnutia sú údaje o epidémiách vodou prenosných ochorení, súvisiacich s pitnou vodou a 
s vodou na kúpanie. Epidémiu vodou prenosného ochorenia môžeme všeobecne definovať ako situáciu, 
keď v jednom čase a na jednom mieste aspoň dvaja ľudia ochorejú chorobou s podobnými príznakmi po 
kontakte s vodou a dôkazy poukazujú na to, že pravdepodobným zdrojom nákazy je voda. Dokument 
taktiež obsahuje informácie o environmentálnom a zdravotnom kontexte, o kontexte a relevancii 
koncepcie postupu a tiež posúdenie situácie v európskom regióne WHO a odporúčania na ďalšie 
monitorovanie. 
 
 
Zdôvodnenie 
Bezpečnosť pitnej vody a vody na kúpanie je životne dôležitým faktorom pre zdravie populácie, obzvlášť 
detí. Počet prípadov epidémie vodou prenosných ochorení slúži na indikáciu kvality pitnej vody alebo vody 
na kúpanie.  
 
 
Kľúčová správa 

 Indikátor ukazuje, že v siedmich sledovaných európskych krajinách sa vyskytlo 75 prípadov epidémie 
vodou prenosných ochorení súvisiacich s pitnou vodou, ktoré mali za následok viac ako 12 000 prípadov 
ochorenia v rozmedzí rokov 2000 a 2005. Tieto údaje je nutné brať s rezervou, pretože príčinou rozdielov 
medzi krajinami môžu byť skôr rozdiely v účinnosti monitorovacích systémov ako samotné rozdiely 
v počte prípadov epidémie ochorení. Taktiež údaje boli k dispozícii len pre niekoľko krajín. Tento fakt 
podčiarkuje potrebu rozšírenejších a efektívnejších systémov sledovania. Navyše, keďže je poskytovanie 
primeranej vody a kanalizácie spojené s epidémiami ochorení, je nutné pokračovať v úspešnom úsilí na 
zlepšenie pokrytia z ostatných rokov.  

 
 

Prezentácia údajov 
Obr. 1 ukazuje počet prípadov epidémie ochorení, ktorých príčinou je pitná voda, hlásených v Chorvátsku, 
Estónsku, Fínsku, Grécku, Maďarsku, Slovensku a v Spojenom kráľovstve (Anglicko a Wales) v rozmedzí 
rokov 2000 až 2005. S výnimkou Estónska sa prípady epidémie ochorení vyskytli vo všetkých štátoch, 
ktoré hlásia príslušné údaje. 
 
Obr. 2 ukazuje počet prípadov nákazy, ktoré vznikli v súvislosti s epidémiami pitnou vodou prenosných 
ochorení, hlásenými tými istými krajinami počas toho istého obdobia. Údaje odrážajú prípady v celých 
populáciách, keďže špecifické údaje pre deti nie sú k dispozícii. 
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Obr. 1. Počet ohlásených epidémií chorôb spôsobených pitnou vodou vo vybraných 
európskych krajinách, 2000–2005 

 

 
Zdroj: Prieskumy rôznych národných agentúr (pozri nižšie pod podkladovými údajmi indikátora). 
 
 

Obr. 2. Počet ohlásených prípadov nákazy, ktoré vznikli v súvislosti s epidémiami pitnou vodou 
prenosných ochorení vo vybraných krajinách, 2000–2005 

 

 
Poznámka: Údaje špecifické pre deti nie sú k dispozícii. Počet prípadov je zobrazený v logaritmickej mierke. 
Zdroj: Prieskumy rôznych národných agentúr (pozri nižšie pod podkladovými údajmi indikátora). 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Choroby prenášané vodou vznikajú z kontaminácie vody buď patogénnymi vírusmi, baktériami alebo 
prvokmi, alebo chemickými látkami. Tieto zdroje nákazy sa priamo prenášajú na ľudí pitím nakazenej 
vody, prípravou potravín, užívaním vody na rekreačné alebo iné domáce účely. Epidémia vodou 
prenosného ochorenia sa obvykle definuje ako udalosť spĺňajúca dve kritériá: (i) najmenej dvaja ľudia 
ochoreli na podobnú chorobu po vystavení sa vode, a (ii) epidemiologické dôkazy implikujú vodu ako 
pravdepodobný zdroj nákazy. Výskyt prípadov epidémie vodou prenosných ochorení sa neobmedzuje na 
rozvojové krajiny; zasiahnuté sú aj rozvinuté krajiny (1).  
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Pitná voda 
Riziko epidémie vodou prenosných ochorení narastá tam, kde sú nízke štandardy kvality vody, kanalizácie 
a osobnej hygieny. Globálne vzrástol podiel ľudí s prístupom k bezpečnej pitnej vode a k základnej 
kanalizácii zo 78% v roku 1990 na 83% v roku 2004. Napriek tomuto pokroku približne 425 miliónov detí 
mladších ako 18 rokov stále nemá žiadny prístup k dodávkam kvalitnejšej vody. V roku 2004 sa odhadlo, 
že hnačka spôsobená zdravotne nevyhovujúcou vodou a absenciou základnej kanalizácie prispieva každý 
rok k úmrtiu 1,5 milióna detí mladších ako 5 rokov (2). V európskom regióne sa podiel hnačkových 
ochorení, ktoré sa dajú pripísať nekvalitnej vode, kanalizácii a hygiene u detí vo veku 0–14 rokov, 
odhaduje na 13 548 (5,3% všetkých úmrtí) a počet rokov života  s poškodeným zdravím na 10 000 detí 
sa odhaduje na 31,5. Podiel ochorení, ktoré sa dajú pripísať nekvalitnej vode, kanalizácii a hygiene sa 
odhaduje na 5,3% všetkých úmrtí detí vo veku 0–14 rokov v regióne (3). 
 
Kontaminovaná pitná voda je častou príčinou chorôb ako cholera, týfus, vírusová hepatitída typu A a 
dyzentéria. Voda môže byť kontaminovaná prirodzene sa vyskytujúcimi anorganickými prvkami ako sú 
arzén, radón alebo fluoridy. Aj činnosť ľudí môže spôsobiť kontamináciu vody látkami ako sú olovo, 
dusičnany a pesticídy (4).  
 
Voda na kúpanie 
Okrem potenciálnych rizík spôsobených nekvalitnou pitnou vodou môže kontaminovaná voda na kúpanie 
spôsobiť vážne a potenciálne smrteľné ochorenia. Sem patria vážne choroby ako týfus a leptospiróza 
a tiež množstvo ľahších infekcií. Zdravotné riziká sú najvyššie  
u ľuďí s porušeným imunitným systémom, alebo u špecifických rizikových skupín ako sú turisti, ktorí 
nemajú imunitu proti lokálnym endemickým chorobám (5). V súčasnosti všeobecná kvalita vody na 
kúpanie v Európe, meraná prítomnosťou fekálnych indikátorov a patogénov vo vodách na kúpanie (6,7), 
predstavuje len obmedzené zdravotné riziká. Kvalita vôd sa od deväťdesiatych rokov minulého storočia 
zlepšila: v roku 2003 97% monitorovaných pobrežných vôd na kúpanie a 92% vnútrozemských vôd na 
kúpanie vyhovovalo zákonným normám. Vysoké percento súladu so zákonnými normami (napríklad 
výskyt indikátorových baktérií) však nemusí nevyhnutne znamenať, že neexistujú faktory, ktoré by mohli 
potenciálne ohroziť verejné zdravie (8–10). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
Protokol o vode a zdraví WHO-Hospodárskej komisie OSN pre Európu (WHO-Ekonomická komisia OSN pre 
Európu (UNECE) Protocol on Water and Health) (11) obsahuje právne záväzné ciele súvisiace s prevenciou 
vodou prenosných ochorení. Okrem všeobecných cieľov týkajúcich sa prístupu k bezpečnej pitnej vode 
a poskytovania kanalizácie sú špecifikované všeobecné požiadavky na systémy sledovania a núdzové 
postupy pre detegovanie a prevenciu epidémie vodou prenosných chorôb. 
 
WHO vyvinula koncepciu plánovania vodnej bezpečnosti. Je to nový prístup na zabezpečenie vyhovujúcej 
pitnej vody prostredníctvom dokonalejšieho posudzovania rizík a systémov riadenia výroby a distribúcie 
pitnej vody. Nový prístup má tieto tri hlavné komponenty: systémové posudzovanie, monitorovanie, 
riadenie a komunikácia (4,12). Plánovanie vodnej bezpečnosti v Európe je v počiatočnom štádiu.  
 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví (Fourth Ministerial Conference 
on Environment and Health) prijala Akčný plán pre zdravie a životné prostredie detí pre Európu (Children’s 
Health and Environment Action Plan for Europe - CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele 
na zníženie podielu detských ochorení so vzťahom k životnému prostrediu. Jeden z cieľov (RPG I) sa 
zameriava na prevenciu a výrazné zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku gastrointestinálnych 
ochorení a na ďalšie zdravotné dopady zabezpečením prijatia adekvátnych opatrení na zlepšenie prístupu 
k bezpečnej a cenovo dostupnej vode a k adekvátnej kanalizácii pre všetky deti (13). 
 
V Európskej únii (EÚ) uvádza Smernica o pitnej vode (98/83/EC) hodnoty parametrov a indikátorov vody 
určenej na ľudskú spotrebu a spôsoby kontroly kvality na zabezpečenie zdravotne vyhovujúcej pitnej vody 
(14). Smernica požaduje, aby sa v prípadoch kontaminácie vykonali všetky možné kroky na zamedzenie 
akéhokoľvek negatívneho dopadu na zdravie. 
 
Európska rámcová smernica o vode (15) predstavuje jednotný systém komplexného riadenia vody a 
nahrádza sedem predchádzajúcich smerníc. Hlavným cieľom je dosiahnuť vyhovujúci stav všetkých vôd 
v Európe do roku 2015. Medzi kľúčové úlohy patria: všeobecná ochrana vodnej ekológie, špecifická 
ochrana unikátnych a hodnotných biotopov, ochrana zdrojov pitnej vody a ochrana vody na kúpanie (15).  
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Voda na kúpanie 
Smernica rady o kvalite vôd na kúpanie (76/160/EEC) doplnila záväzné a usmerňovacie hodnoty pre 
kvalitu vody na kúpanie a pokyny pre oznamovanie výsledkov EÚ (16). Podľa tejto smernice je za účelom 
ochrany životného prostredia a verejného zdravia potrebné redukovať znečistenie vôd na kúpanie. Nová 
smernica o vode na kúpanie 2006/7/EC vstúpila do platnosti v marci 2006 a obsahuje inštrukcie 
na zlepšenie riadenia miest na kúpanie využitím napríklad analyzovania vody na kúpanie, plánovania 
núdzových situácií a lepšieho informovania verejnosti (17).  
 
 
Vyhodnotenie 
Tento indikátor posudzuje počet ohlásených prípadov epidémie vodou prenosných ochorení v krajine. 
Tieto údaje treba brať s rezervou: uvedené čísla môžu podceňovať reálnu situáciu a rozdiely medzi 
krajinami sú čiastočne dôsledkom rozdielov v systémoch sledovania. Postupnosť udalostí vedúca 
k odhaleniu prípadu epidémie choroby je komplexná: u postihnutej osoby sa najprv musia prejaviť 
symptómy a musí vyhľadať zdravotnícku starostlivosť, následne je nutné upovedomiť sledovaciu agentúru, 
ktorá zhodnotí počet prípadov ako neobvykle vysoký pre daný čas a miesto a epidémia sa musí náležite 
vyšetriť. Kvôli týmto komplikáciám sa efektívnosť systémov sledovania značne líši. V dôsledku toho môže 
vzniknúť napríklad situácia, že vysoký počet ohlásených prípadov epidémie sa paradoxne prejaví 
v krajinách s vysokou kvalitou pitnej vody a s účinným systémom sledovania. 
 
Pitná voda 
Pri tomto indikátore sa komparatívne posudzovali údaje o epidémiách ochorení spôsobených pitnou 
vodou, získané z dotazníka CEHAPE vyplneného v Chorvátsku, Estónsku, Fínsku, Grécku, Maďarsku, 
Slovensku a v Spojenom kráľovstve (Anglicko a Wales). Všetky zúčastnené krajiny mali rutinný systém 
sledovania prípadov epidémie vodou prenosných chorôb založený na právnom rámci. Špecifické údaje pre 
deti neboli k dispozícii. V siedmich zúčastnených krajinách sa v rokoch 2000-2005 vyskytlo 75 prípadov 
epidémie, ktorých výsledkom bolo 12 348 prípadov ochorenia (Obr. 1,2). Najčastejšími pôvodcami boli 
baktérie (druhy Campylobacters, Shigella Sonnei, Aeromonas), zodpovedné za 45 (60%) prípadov 
epidémie a za 34,8% prípadov ochorení celkovo. Vírusoví pôvodcovia boli príčinou 20 prípadov epidémie 
(27%) a 60,6% prípadov ochorení. Štyri prípady epidémie boli spôsobené prvokmi (3,7% prípadov 
ochorení), dve chemickou kontamináciou (0,1% prípadov ochorení) a štyri prípady mali neznámy 
mikrobiálny pôvod (0,8% prípadov ochorení). V údajoch nie sú evidentné žiadne trendy či už medzi 
krajinami alebo v rámci jednej krajiny. 
 
Voda na kúpanie 
Pre vodu na kúpanie indikátor nevykázal časté epidémie súvisiacich ochorení (0 až 7 epidémií ročne) (18). 
Príčinou môže byť sčasti známe zlepšenie kvality vody na kúpanie v EÚ (pozri časť Zdravotný a 
environmentálny kontext vyššie) ako aj relatívny nedostatok rutinných systémov sledovania epidémií 
chorôb spôsobených vodou na kúpanie.  
 
Aj keď sa počet ohlásených epidémií medzi jednotlivými krajinami výrazne líšil, z dôvodov uvedených 
vyššie nemuseli tieto údaje odrážať skutočnú situáciu. Tiež je potrebné upozorniť na to, že tento indikátor 
je k dispozícii len pre niekoľko krajín a poskytuje len veľmi obmedzený obraz situácie v regióne. 
 
Vo všeobecnosti je potrebné zaviesť rozsiahle a účinné systémy na monitorovanie a ohlasovanie epidémií 
vodou prenosných ochorení, aby sme mohli získať lepšiu predstavu o skutočnom rozsahu takýchto 
prípadov epidémie a o ich dopade na zdravie v regióne. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Základom údajov je dotazník (18) o epidémiách vodou prenosných ochorení v Európe a o systémoch 
sledovania týchto epidémií. Dotazník obsahoval tieto položky: právny rámec monitorovania epidémií 
chorôb, počet prípadov epidémie a počet prípadov ochorenia, vekové skupiny a pôvodcovia epidémie. 
Vyplnili ho nasledujúce organizácie: Národný ústav verejného zdravotníctva, Chorvátsko; Inšpektorát 
ochrany zdravia, Estónsko; Agentúra ochrany zdravia, Spojené kráľovstvo; Národná škola verejného 
zdravotníctva, Grécko; Národný inštitút verejného zdravotníctva, Fínsko; Úrad verejného zdravotníctva, 
Slovensko; Národné centrum pre epidemiológiu a Národný inštitút environmentálneho zdravotníctva, 
Maďarsko. 
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Popis údajov 
Hlavným zdrojom údajov boli celonárodné štúdie. Vo väčšine krajín sú informácie týkajúce sa epidémií 
vodou prenosných chorôb zahrnuté do všeobecného systému monitorovania infekčných chorôb. Fínsko 
používa oddelený systém monitorovania pre epidémie chorôb súvisiace s pitnou vodou. Chorvátsko, 
Estónsko, Maďarsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo (Anglicko a Wales) majú systémy monitorovania a 
ohlasovania pre epidémie chorôb prenášaných vodou na kúpanie. Len Chorvátsko bolo schopné poskytnúť 
štatistiky  
o prípadoch ochorení mladých ľudí vo veku do 18 rokov. 
 
Geografické pokrytie 
Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo (Anglicko a Wales). 
 
Pokryté časové obdobie 
Vo všetkých krajinách okrem Grécka (2004–2005) pokrývajú údaje celé obdobie rokov 2000–2005.  
 
Frekvencia aktualizácie 
Všetky krajiny potvrdili, že boli použité rutinné systémy ohlasovania/monitorovania. Preto musíme 
predpokladať, že všetky krajiny majú systémy nepretržitého monitorovania, ktoré obsahujú 
periodický/výročný národný ohlasovací systém pre takéto epidémie. 
 
Kvalita údajov 
Ohlasovacie systémy sú rôzne. Chorvátsko, Fínsko a Grécko používajú systém povinného ohlasovania 
epidémie chorôb prenášaných vodou. Ostatné krajiny využívajú národné štúdie, ktoré môžu obsahovať 
informácie zhromaždené s použitím systémov povinného a dobrovoľného ohlasovania. 
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Fact sheet č. 1.2 

 
 
 

Verejné zásobovanie vodou a prístup ku kvalitnejším zdrojom vody 
 
 
Indikátor 
Názov: Verejné zásobovanie vodou a prístup ku kvalitnejším zdrojom vody 
Definícia: Podiel populácie s nepretržitým prístupom k adekvátnemu množstvu bezpečnej pitnej vody v 

domácnosti 
Kód: RPG1_WatSan_Ex1 
 
 
Úvod 
Toto zhrnutie je založené na údajoch o podiele populácie s nepretržitým prístupom k adekvátnemu 
množstvu zdravotne vyhovujúcej pitnej vody v domácnostiach. Tiež obsahuje informácie o 
environmentálnom a zdravotnom kontexte, relevanciu a kontext koncepcie postupu a posúdenie situácie 
v európskom regióne WHO. 
 
Údaje odrážajú hlavne podiel populácie zásobovanej z verejného systému, u ktorého sa pravidelne 
preveruje súlad s kritériami kvality a len v menšej miere bezpečnosť a adekvátnosť pitnej vody, ktorá je k 
dispozícii obyvateľstvu. 
 
Komplexnosť definície kvalitnejšieho zdroja v kombinácii s ohlasovaním na dobrovoľnej báze si vyžaduje 
opatrnosť pri interpretácii údajov. 
 
 
Zdôvodnenie  
Indikátor predpokladá dosiahnutie minimálnych požiadaviek na prístup k adekvátnemu dodávaniu 
bezpečnej vody vo vodovodnom potrubí v domácnosti. Toto je kľúčový indikátor rizík vzťahujúcich sa na 
vodu a hygienu. 
 
 
Kľúčová správa 

 Čo sa týka prístupu k pitnej vode, existuje medzi západom a východom Európy jasný rozdiel. V 
západnej Európe malo takmer  100% populácie prístup k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode už od 
deväťdesiatych rokov minulého storočia. Vo východnej časti regiónu je dostupnosť na nízkej, aj keď 
rastúcej, úrovni a dosahuje od 58% do 80%. Podľa posudku Programu spoločného monitorovania 
Svetovej zdravotníckej organizácie a Detského fondu OSN (WHO/UNICEF) (1) existujú významné rozdiely 
medzi mestskými a vidieckymi oblasťami: len 30–40% vidieckych domácností má prístup k samostatným 
zdrojom zdravotne vyhovujúcej pitnej vody. 
 
 
Prezentácia údajov  
Obr. 1 je založených na údajoch EUROSTAT pokrývajúcich 22 krajín v Európe, z ktorých vyplýva, že 
takmer 100% populácie v takmer všetkých západných krajinách má nepretržitý prístup k adekvátnemu 
množstvu zdravotne vyhovujúcej pitnej vody v domácnosti. 
 
Obr. 2 ukazuje údaje pokrývajúce 48 krajín z databázy Programu spoločného monitorovania. Tieto údaje 
poskytujú celistvejší obraz o celom regióne a odhaľujú, že podstatná časť populácie, hlavne v 
Spoločenstve nezávislých štátov, má slabší prístup ku kvalitnejším zdrojom pitnej vody, najmä vo 
vidieckych oblastiach.  
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Obr. 1. Podiel populácie pripojenej na verejné zásobovanie vodou v Európe, 2002, resp. posledný rok, 
z ktorého údaje sú k dispozícii 

 

 
Poznámka. Údaje pre Francúzsko a Nemecko sú z roku 2001; údaje pre Taliansko sú z roku 1999; údaje pre Portugalsko sú z roku 
1998; údaje pre Slovensko sú z roku 2003; údaje pre Švédsko sú z roku 1997. 
Zdroj: EUROSTAT (1). 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Prístup k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode sa pevne viaže na základné zdravotné výhody. Preto z 
hľadiska verejného zdravia je podiel populácie s prístupom k bezpečnej pitnej vode indikátorom miery 
splnenia základných životných potrieb (podľa definície Spojených národov pri uznaní vody ako základného 
ľudského práva) (3,4). 
 
Epidémie chorôb v dôsledku kontaminácie pitnej vody sa naďalej vyskytujú dokonca aj v ekonomicky 
rozvinutých európskych krajinách. Môžu vážne postihnúť ľudské zdravie, pričom najvyššie riziko nesú 
dojčatá a malé deti. Podľa odhadov WHO nekvalitná pitná voda spôsobuje v európskom regióne viac ako 
13 000 úmrtí na hnačku u detí vo veku 0–14 rokov (5,3% všetkých úmrtí v tejto vekovej skupine) (5).  
Zatiaľ čo je veľká väčšina vodou prenášaných chorôb dôsledkom mikrobiálnej (bakteriologickej, vírusovej, 
prvokovej alebo inej biologickej) kontaminácie, chemická kontaminácia pitnej vody môže mať takisto 
vážne zdravotné dopady. Tieto úvahy vysvetľujú potrebu dosiahnutia vysokých bežných štandardov pre 
pitnú vodu, aby sa zredukoval podiel ochorení, ktoré sa dajú pripísať nekvalitnej vode, kanalizácii a 
hygiene. 
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Obr. 2. Percento populácie s prístupom ku kvalitnejšiemu zásobovaniu vodou v mestských a vo 

vidieckych oblastiach, európsky región WHO, rok 2004, resp. posledný rok, z ktorého sú údaje k dispozícii 
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Poznámka. Údaje pre Belgicko, Grécko a Portugalsko sú z roku 1995; údaje pre Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Cyprus, 
Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Ruskú federáciu, Tadžikistan, Turecko, Turkménsko, Ukrajinu a Uzbekistan sú z roku 
2002. 
Zdroj: Program spoločného monitorovania WHO/UNICEF (2). 
 
 
Polická relevancia a kontext 
V súčasnosti neexistuje špecifická legislatíva Európskej únie (EÚ) ohľadom povinného ohlasovania prístupu 
k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode. 
 
Protokol o vode a zdraví WHO-Hospodárskej komisie OSN pre Európu (Ekonomická komisia OSN pre 
Európu - UNECE), ktorý vstúpil do platnosti v auguste 2005, je prvým právne záväzným nástrojom na 
prevenciu a kontrolu chorôb súvisiacich s vodou prostredníctvom skvalitneného a zosúladeného 
zásobovania vodou a riadenia. Článok 4 Protokolu vyžaduje od zúčastnených strán poskytovanie 
adekvátnych dodávok zdravotne vyhovujúcej vody zbavenej všetkých mikroorganizmov, parazitov a látok, 
ktoré v závislosti od ich početnosti a koncentrácie predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské 
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zdravie. Na tento účel sa od zúčastnených strán vyžaduje, aby si stanovili ciele a podávali hlásenie o 
pokroku (6). 
 
Úlohou č. 10 Miléniového rozvojového cieľa č. 7 je “do roku 2015 redukovať podiel ľudí bez udržateľného 
prístupu k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode a k základnej kanalizácii na polovicu”. S tým súvisí Miléniový 
rozvojový cieľ č. 4 (zníženie detskej úmrtnosti): k 90% z asi 1,8 milióna každoročných úmrtí na hnačkové 
ochorenia dochádza u detí mladších ako päť rokov, väčšinou v rozvojových krajinách (7). Cieľom č. 5 je “v 
období medzi rokmi 1990 a 2015 zredukovať úmrtnosť detí do päť rokov o dve tretiny”. 
 
V európskom regióne bol nedostatok bezpečnej vody a adekvátnej kanalizácie rozpoznaný ako hlavná 
príčina detskej úmrtnosti a chorobnosti, najmä vo východných krajinách. Jeden zo štyroch prvkov Plánu 
činnosti pre zdravie detí a životné prostredie pre Európu (CEHAPE), Regionálny prioritný cieľ 1 sa 
špecificky zameriava na “zvýšenie podielu domácností s prístupom k zdravotne vyhovujúcej vode a k 
adekvátnej kanalizácii a takto zabezpečiť, že do roku 2015 sa zníži podiel detí bez prístupu k čistej vode a 
kanalizácii na polovicu” (8). 
 
Implementácia Protokolu WHO-UNECE je podporou na dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov a 
taktiež CEHAPE. 
 
 
Vyhodnotenie 
Odhadovaním podielu všeobecnej populácie s prístupom k potrubným dodávkam vody v domácnosti, 
indikátor tiež umožňuje odhadnúť počet ľudí bez takéhoto prístupu, ktorí sú potenciálne vystavení 
zdravotným rizikám súvisiacich s vodou. S veľmi malým počtom výnimiek sa prístupnosť blíži k 100 % v 
mnohých krajinách západnej Európy, ale niekoľko problematických miest možno nájsť v krajinách 
východnej časti regiónu. Táto prístupnosť (t.j. vodná prípojka v domácnosti) však nezahŕňa dodržanie 
ostatných kritérií pre tento indikátor, ako sú adekvátne zásobovanie vodou, zabezpečenie potrebnej 
kvality alebo kvantity vody či udržateľnosť zásobovania vodou. 
 
Veľké rozdiely v pokrytí vodou a kanalizáciou sú v krajinách zoskupených v subregióne WHO Eur-B 
(Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Gruzínsko, Kirgizsko, Poľsko, 
Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora, Slovensko, Tadžikistan, bývalá Juhoslovanská republika Macedónia, 
Turecko, Turkménsko, Uzbekistan), kde 86% populácie má prístup ku kvalitnejšiemu zdroju vody, avšak 
len 63 % populácie má k dispozícii vodovodnú prípojku v domácnosti. Dôsledky tejto situácie výrazne 
prispievajú k podielu tohto regiónu v celkovému počte ochorení. 
 
Hoci sú k dispozícii len údaje pre celkovú populáciu, mohli by sme ich pokladať taktiež za dobrý odhad na 
detskú populáciu, indikátor pokroku v dosahovaní cieľov a dobrý indikátor pre krajiny, kde by sa mali 
vykonať kroky na zvýšenie podielu (detskej) populácie s prístupom k bezpečnej pitnej vode. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
1. EUROSTAT (1)  
2. Program spoločného monitorovania WHO/UNICEF (2). 
 
Popis údajov 
Údaje o celkovej populácii s prístupom k zdravotne vyhovujúcej pitnej vode sa zhromažďujú pomocou 
dotazníka, či už od národných štatistických inštitútov (pre EUROSTAT) alebo pomocou štátnych zástupcov 
pri WHO/UNICEF (pre Program spoločného monitorovania). 
 
Údaje EUROSTAT poskytujú informácie o podiele populácie s prístupom k vodovodu v domácnosti. 
 
Údaje Programu spoločného monitorovania pokrývajú celkový prístup, čo znamená, že zahŕňajú všetky 
“kvalitnejšie” zdroje zásobovania vodou, súkromné aj verejné. “Kvalitnejší” zdroj zásobovania vodou je 
podľa definície v Programe zdroj schopný dodať aspoň 20 litrov zdravotne vyhovujúcej vody na osobu a 
deň, napr. prípojka v domácnosti, vrt, chránená vykopaná studňa, chránený prameň alebo zásobník 
dažďovej vody vo vzdialenosti do jedného kilometra od obydlia používateľa. 
Spôsob výpočtu indikátora  
Indikátor bol vypočítaný ako: populácia s prístupom/celková populácia × 100. 
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Geografické pokrytie 
Databáza EUROSTAT pokrýva takmer všetky krajiny EÚ plus niekoľko ďalších. Údaje sú k dispozícii pre 
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Island, 
Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko a Švédsko. 
 
Databáza Programu spoločného monitorovania pokrýva takmer všetkých 53 krajín v európskom regióne 
WHO, Vrátane Spoločenstva nezávislých štátov. 
 
Pokryté časové obdobie 
Databáza EUROSTAT obsahuje údaje od roku 1980 do roku 2003, s ročnou periodicitou ohlasovania. 
 
Databáza Programu spoločného monitorovania ponúka údaje pre päť časových bodov: 1990, 1995, 2000, 
2002 a 2004. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Každoročne pre databázu EUROSTAT. 
 
Kvalita údajov 
Keďže zhromažďovanie údajov je založené na dobrovoľnej báze, sady údajov získané z EUROSTAT a 
Programu spoločného monitorovania sú nekompletné a nevzťahujú sa na detskú populáciu. Ďalšie 
zlepšenie je potrebné kvôli relevantnosti týchto údajov vo vzťahu ku kvalite dodávanej vody a v dôsledku 
toho rizikám pre deti v súvislosti s vodu, existuje potreba ďalšieho zlepšovania. Ohlásené údaje by mali 
byť v súlade s normalizovanou definíciou termínov “prístupnosť”, “zdravotne vyhovujúci” a “adekvátny”, 
aby odrážali reálne rozmery problému a jeho potenciálne následky pre zdravie. 
 
Zhromaždené údaje sú užitočné v kontexte koncepcie postupov na identifikovanie oblastí, kde je potrebné 
zamerať sa na zlepšenie zásobovania vodou. V budúcnosti však bude potrebné normalizované, pravidelné 
a jasne definované ohlasovanie podielu populácie s prístupom k zdravotne vyhovujúcej vode, čo by 
umožnilo odhad rizík súvisiacich s vodou pre deti (v školách a škôlkach). 
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Autor: Alexandra Cucu, docent, Univerzita medicíny a farmakológie “Carol Davila”, Bukurešť, Rumunsko.  



18 
 

                                                                                                                     
Fact sheet č. 1.3 

 
 
 

Čistenie odpadových vôd a prístup ku kvalitnejšej kanalizácii 
 
 
Indikátor 
Názov: Čistenie odpadových vôd a prístup ku kvalitnejšej kanalizácii 
Definícia: Percento populácie v uvažovanej komunite alebo oblasti obsluhované kanalizačným 

systémom pripojeným na čističku odpadových vôd alebo na bezpečný lokálny systém likvidácie 
odpadových vôd 

Kód: RPG1_WatSan_P1 
 
 
Úvod 
Toto zhrnutie je založené na údajoch o podiele populácie pripojenej na čističky odpadových vôd alebo na 
kanalizačné zariadenia v mestských a vidieckych oblastiach. Taktiež obsahuje informácie o 
environmentálnom a zdravotnom kontexte, relevancii a kontexte koncepcie postupu a zhodnotenie 
situácie v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie 
Tento indikátor posudzuje potenciálnu úroveň znečistenia z domácich bodových zdrojov vstupujúceho do 
vodného prostredia, ktoré môže mať nepriaznivý dopad na zdravie verejnosti. Taktiež monitoruje pokrok 
smerujúci k znižovaniu tohto potenciálu. Na základe zdravia populácie ukazuje indikátor percento 
populácie ohrozenej infekciou fekálno-orálnou cestu z dôvodu absencie adekvátnych kanalizačných 
systémov. 
 
 
Kľúčová správa:  

 V krajinách Európskej únie (EÚ) došlo k výrazným nárastom podielu populácie pripojenej na čističky 
odpadových vôd v období rokov 1980 a 2003. Priemerne dve tretiny populácie boli pripojené do roku  
2003, hoci existovali výrazné rozdiely. Údaje pre región navyše ukazujú, že pokrytie vo vidieckych 
oblastiach často zaostáva za pokrytím v mestských oblastiach, obzvlášť vo východnej Európe aj v strednej 
Ázii. 
 
Hnačkové ochorenie, o ktorom sa predpokladá, že v roku 2001 spôsobilo 13 000 úmrtí detí do 14 rokov v 
krajinách východnej Európy a strednej Ázie európskeho regiónu WHO, je úzko prepojené s nízkou kvalitou 
vody. Kvalitnejšie čistenie odpadových vôd môže zredukovať tento podiel a pokračujúce snahy o 
implementáciu koncepcií postupov s týmto cieľom sú bezpodmienečne nutné.  
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 ukazuje percento populácie žijúcej v aglomeráciách s viac ako 2000 obyvateľmi s pripojením 
domácností na čističky odpadových vôd v rokoch 1980, 1995 a 2003, alebo v poslednom roku v rozmedzí 
rokov 1997 a 2003, pre ktoré sú údaje k dispozícii. Rozdiely medzi západnými a východnými krajinami sú 
zrejmé. 
 
Obr. 2 ukazuje percento populácie s pripojením domácností na kanalizačné zariadenia v mestských a 
vidieckych oblastiach pre rok 2004 v tých členských štátoch, pre ktoré sú údaje k dispozícii. Údaje 
pokrývajú domáce populácie, ktoré sú pripojené na kanalizačný systém a teda sú vylúčené súkromné 
žumpy alebo suchá sanitárna inštalácia. 
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Obr. 1. Časový priebeh zmien v populácii pripojenej na čističky odpadových vôd, vybrané európske 
krajiny, 1980–2003 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Netherlands

United Kingdom (England and Wales)

Switzerland

Luxembourg

Germany

United Kingdom (Scotland)

Denmark

Spain

Austria

Sweden

United Kingdom (Northern Ireland)

Finland

France

Norway

Czech Republic

Estonia

Ireland

Latvia

Italy

Lithuania

Poland

Hungary

Greece

Slovakia

Iceland

Portugal

Bulgaria

Belgium

Cyprus

Slovenia

Turkey

Malta

Proportion of population (%)

2003 or latest available year
1995
1980

 
Zdroj: EUROSTAT (1). 
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Obr. 2. Percento populácie pripojené na kanalizačné zariadenia v mestských a vidieckych oblastiach, vybrané 

krajiny v európskom regióne WHO, 2004 
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Poznámka. Žumpy v súkromnom vlastníctve alebo suché sanitárne inštalácie nie sú zahrnuté v údajoch. 

Srbsko a Čierna Hora sa stali dvoma členskými štátmi WHO v septembri 2006. Na tomto obrázku sú údaje z roku 2004 a 
vzťahujú sa len na vtedajšiu entitu Srbska a Čiernej Hory (Srbsko). 

Zdroj: Program spoločného monitorovania WHO/UNICEF (2). 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Odpadová voda z domácností a priemyslu pôsobí výrazným tlakom na vodné prostredie uvoľňovaním 
množstva organickej hmoty, živín, nebezpečných látok a patogénnych mikroorganizmov. Väčšina 
európskej populácie žije v mestských aglomeráciách (tri štvrtiny v roku 1999) a významný podiel 
odpadovej vody sa zhromažďuje v kanáloch pripojených na verejné čističky odpadových vôd. Nízka kvalita 
vody znižuje dostupnosť vodných zdrojov na špecifické účely, menovite potreby domácností a 
zavlažovania v poľnohospodárstve a majú nepriaznivé dôsledku na verejné zdravie. 
 
Hlavným dôsledkom zdravotne nevyhovujúcej vody na zdravie sú hnačkové ochorenia. Výsledkom 
nedávneho odhadu úmrtnosti spôsobenej hnačkovými ochoreniami, zapríčinenými zdravotne 
nevyhovujúcou vodou, kanalizáciou a hygienou bolo, že každoročne viac ako 13 000 detí vo veku do 14 
rokov zomiera v Európe v strednej Ázii kvôli nevyhovujúcim podmienkam pri zásobovaní vodou (3–5). 
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V európskom regióne sa odhaduje, že hnačkové ochorenia majú 5,3 percentný podiel na všetkých 
úmrtiach a 3,5 percentný podiel na všetkých rokoch života s poškodeným zdravím (anglická skratka 
DALY) u detí vo veku 0–14 rokov v roku 2001. Najväčší príspevok k podielu na celkovom počte prípadov 
ochorenia  majú krajiny s nízkou úmrtnosťou dospelých a detí (krajiny v subregióne WHO Eur-B),1 s viac 
ako 11 000 úmrtiami a takmer 500 000 DALY. Toto napovedá, že potenciálne vysokú redukciu počtu úmrtí 
a DALY by bolo možné dosiahnuť rozvojom infraštruktúry a lepšou osobnou hygienou. Napríklad 
zabezpečenie prístupu celej detskej populácii v krajinách Eur-B k regulovanému zásobovaniu vodou a 
plnému pokrytiu kanalizáciou, s čiastočným čistením pre kanalizáciu, by zachránilo asi 3700 životov a 
140 000 DALY (6). 
Viac informácií nájdete v ENHIS-2 fact sheet 1.1 z apríla 2007 o epidémiách vodou prenosných chorôb 
(7). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
Celoeurópsky a globálny kontext 
Protokol pre vodu a zdravie WHO-Hospodárskej komisie pre Európu (Ekonomická komisia OSN pre Európu 
- UNECE)  prijatý v roku 1999, požaduje od všetkých krajín zabezpečenie kanalizácie v štandarde, ktorý 
dostatočne chráni ľudské zdravie a životné prostredie prostredníctvom zriaďovania, zlepšovania a 
udržiavania zberných systémov a objektov spracovania odpadových vôd a zavedenie programu na 
monitorovanie situácií pravdepodobne vedúcich k epidémiám alebo incidentom choroby so vzťahom k 
vode (8). Dosiahnutý pokrok sa bude hodnotiť vhodnými indikátormi, tento je jedným z nich. 
 
Podiel ochorení, ktoré sa dajú pripísať nevyhovujúcej kanalizácii a hygiene a dostupnosť prostriedkov na 
jeho zníženie viedol k zahrnutiu “prístupu ku kvalitnejšej kanalizácii”2 do indikátorov Miléniových 
rozvojových cieľov OSN č. (9). 
 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
detí a životné prostredie v Európe (Children’s Health and Environment Action Plan for Europe - CEHAPE), 
ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie podielu ochorení so vzťahom k životnému 
prostrediu u detí. Jeden s cieľov (RPG I) je zameraný na prevenciu a výrazné zníženie chorobnosti 
a úmrtnosti zapríčinenej gastrointestinálnymi chorobami a ďalšími zdravotnými dopadmi zabezpečením 
prijatia adekvátnych opatrení na zlepšenie prístupu k vyhovujúcej a cenovo dostupnej vode a k 
adekvátnej kanalizácii pre všetky deti (13). 
 
Kontext EÚ 
Smernica rady z 21. mája 1991 (91/271/EEC) ohľadom spracovania mestských odpadových vôd 
predpisuje požadovanú úroveň čistenia pred vypustením (11). Požaduje od členských štátov, aby vybavili 
zbernými systémami všetky aglomerácie s viac ako 2000 populačných ekvivalentov (p.e.). Sekundárne 
(biologické) čistenie sa musí vykonať vo všetkých aglomeráciách s viac ako 2000 p.e. vypúšťajúcimi 
do sladkých vôd a ústí riek a pre všetky aglomerácie s viac ako 10 000 p.e. vypúšťajúcimi do pobrežných 
vôd. Členské štáty EÚ musia pokladať vodné nádrže za citlivé oblasti (citlivé na eutrofizáciu) v súlade s 
kritériami Smernice. V citlivých oblastiach musia zabezpečiť pokročilejšie čistenie odpadových vôd s 
odstraňovaním výživných látok, kladúc prísnejšie kritériá so špecifickými požiadavkami na monitorovanie. 
Smernica je navrhnutá na ochranu ekologického stavu verejných tokov a nepožaduje mikrobiologickú 
analýzu vody vypúšťanej z čističiek odpadových vôd. Od členských štátov sa požaduje poskytovanie 
hlásení Eúropskej únii každé dva roky o ich pokroku smerom k implementácii Smernice. 
 
Kohézna politika EÚ bude pokračovať v podporovaní kanalizačných čistiacich staníc zo svojho rozpočtu 
336 miliárd € na obdobie 2007–2013 pre všetky nové členské štáty. Podpora je veľmi potrebná, pretože 
aktuálne investície v niektorých krajinách východnej Európy sú na úrovni 5–10 € na osobu a budú sa 
musieť zvýšiť na40–50  € na osobu, aby sa dodržali termíny (12). 
 
 
Vyhodnotenie 
Na čističky odpadových vôd bolo v roku 2003 pripojených priemerne 66,5% populácie krajín zahrnutých 
do vyhodnotenia. Existujú však veľké rozdiely medzi krajinami. V škandinávskych a niektorých 
severoeurópskych krajinách, ktoré majú najdlhšiu tradíciu v čistení vody, viac ako 85 % populácie bolo 
                                                 
1 Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Gruzínsko, Kirgizsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna 
Hora, Slovensko, Tadžikistan, bývalá juhoslovanská republika Macedónia, Turecko, Turkménsko, Uzbekistan. 
2 “Kvalitnejšia” kanalizácia zahŕňa pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo žumpový systém, splachovaciu latrínu, jednoduchú 
vykopanú latrínu alebo vetranú vylepšenú vykopanú latrínu. 
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pripojenej na čističky odpadových vôd. V krajinách južnej Európy bolo pokrytie medzi 40 % a 60 %, zatiaľ 
čo v niektorých nových členských štátoch EÚ to bolo menej ako 40 %. 
 
Pre požadované obdobie neboli výročné údaje pre mnohé krajiny k dispozícii, v dôsledku čoho vznikli 
problémy s odvodením časových trendov na celoeurópskej úrovni. Údaje k dispozícii ukazujú, že 
priemerný nárast v pokrytí bol 70 % od roku 1980 do roku 2003, s nárastom 20 % od roku 1995 do roku 
2003. Niektoré krajiny vrátane Česka, Maďarska, Islandu a Poľska urobili do roku 1995 významný pokrok. 
 
Výsledkom Európskej smernice o spracovaní mestských odpadových vôd je významné zvýšenie kapacity 
čističiek mestských odpadových vôd (13). Očakáva sa, že s plánovaným nárastom kapacít čističiek a 
zberných sietí sa bude situácia aj naďalej zlepšovať. 
 
Údaje z Programu spoločného monitorovania pre zásobovanie vodou a kanalizáciu (14) poukazujú na 
veľký rozdiel v percente populácie s pripojením domácností na kanalizačné zariadenia medzi mestskými a 
vidieckymi oblasťami v mnohých krajinách. Toto zdôrazňuje mestské a vidiecke výzvy tohto desaťročia v 
plnení Miléniových rozvojových cieľov pre pitnú vodu a kanalizáciu. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
3. EUROSTAT (1)  
4. Program spoločného monitorovania WHO/UNICEF (2). 
 
Popis údajov 
Údaje EUROSTATu sú odvodené zo sady údajov “Národná populácia pripojená k čističkám odpadových vôd 
” (Tabuľka IWQ4). 
 
Údaje Programu spoločného monitorovania sa nachádazjú v súboroch “san_urb_hc” a “san_rur_hc” a sú 
definované ako “Percento populácie s pripojením domu na kanalizačné zariadenia v mestských a 
vidieckych oblastiach”. Za prípojky domu sa považujú len domáce prípojky pripojené na kanalizačný 
systém. Žumpy alebo suché sanitárne inštalácie, aj keď sú v súkromnom vlastníctve, sem nepatria. 
Kvalitnejšiou kanalizáciou môžeme označiť pripojenie na verejnú kanalizáciu, pripojenie na žumpový 
systém, splachovaciu latrínu, jednoduchú vykopanú latrínu alebo vetranú zlepšenú vykopanú latrínu. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Indikátor bol vypočítaný ako: pripojená populácia/celková populácia × 100. 
 
Geografické pokrytie 
Databáza EUROSTAT pokrýva 27 krajín EÚ a Chorvátsko. 
 
Databáza Programu spoločného monitorovania pokrýva všetky členské štáty európskeho regiónu WHO 
vrátane Spoločenstva nezávislých štátov. 
 
Pokryté časové obdobie 
Databáza EUROSTAT obsahuje údaje od roku 1970 do roku 2003: v období 1970-1990 za každých päť 
rokov a od roku 1990 do roku 2003 ročne. 
 
Databáza Programu spoločného monitorovania obsahuje údaje pre štyri časové body: 1990, 1995, 2002 a 
2004. 
 
 
Frekvencia aktualizácie 
Databáza EUROSTAT sa aktualizuje každé dva roky. Databáza Programu spoločného monitorovania sa 
aktualizuje po vyplnení nového dotazníka. 
 
Kvalita údajov 
Sady údajov získané z EUROSTAT a Programu spoločného monitorovania sú nekompletné a nevzťahujú sa 
na detskú populáciu z dôvodu dobrovoľnej bázy zhromažďovania údajov.  
 
EUROSTAT kontroluje hodnovernosť údajov, napríklad preverovaním logickej konzistencie a mimoriadnych 
zmien v časových priebehoch. Údaje sa revidujú vždy po vyplnení nového dotazníka. 
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Pretože zhromaždené údaje sú užitočné v kontexte koncepcie na identifikáciu oblastí s nízkym pokrytím 
kanalizáciou, existuje potreba zlepšovania v zhromažďovaní, riadení a hlásení údajov. Mechanizmus pre 
pravidelné podávanie hlásení a tiež rozširovanie v pokrytí údajmi a zlepšovanie v odhadovaní kanalizácie a 
čistenia odpadových vôd by mal byť stanovený pod Protokolom o vode a zdraví WHO. 
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Fact sheet č. 1.4 

 
 
 

Kvalita vody na kúpanie 
 
 
Indikátor 
Názov: Kvalita vody na kúpanie 
Definícia: Podiel identifikovaných vôd na kúpanie spadajúcich pod definíciu Smernice vody na kúpanie 

v súlade so záväznými normami EÚ 
Kód: RPG1_WatSan_S1 
 
 
Úvod 
Toto zhrnutie je založené na údajoch o kvalite vody na kúpanie hlásených členskými štátmi Európskej 
únie (EÚ). Taktiež obsahuje informácie o environmentálnom a zdravotnom kontexte, relevancia a kontext 
koncepcie postupova kontext a posúdenie situácie v EÚ. 
 
 
Zdôvodnenie 
Členské štáty EÚ boli úspešné pri implementácii Smernice kvality vody na kúpanie 76/160/EEC (1) a 
udržiavaní vysokej kvality vôd na kúpanie. Prijatie novej Smernice pre vodu na kúpanie 2006/7/EC v roku 
2006 zaviedlo nové princípy riadenia vôd na kúpanie (2). Členské štáty teraz stoja pred výzvou splnenia 
nových požiadaviek. 
 
 
Kľúčová správa  

☺ Kvalita vody v pobrežných zónach sa od roku 1992 do roku 2004 neustále zlepšovala a zostala na 
vysokej úrovni aj v roku 2005. Nová Smernica pre vodu na kúpanie 2006/7/EC zaviedla prísnejšie normy 
pre riadenie vôd na kúpanie. 
 

 Klesla kvalita vody v sladkovodných zónach. Niektoré z nových členských štátov EÚ mali problémy s 
nízkou kvalitou vody a organizáciou odberu vzoriek. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 ukazuje trendy v kvalite vody na kúpanie v EÚ pre obdobie 1990-2005. Obr. 2 a 3 ukazujú 
výsledky posúdení kvality  vody na kúpanie v pobrežných a sladkovodných zónach v roku 2005, ako je 
uvedené vo výročnej správe o kvalite vody na kúpanie v EÚ za rok 2005 (3), vyjadrené ako percento z 
celkového počtu miest na kúpanie. Parametre kvality vody boli založené na kritériách Smernice pre vodu 
na kúpanie 76/160/EEC. Miesta na kúpanie s nedostatočným odberom vzoriek nemohli splniť požadovanú 
frekvenciu odberu vzoriek. Záväzné požiadavky nesplnili tie miesta na kúpanie, ktoré nevyhoveli 
povinným kritériám stanoveným Smernicou. 
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Obr. 1. Kvalita vody na kúpanie v EÚ, 1990–2005 
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Zdroj: EÚ (3). 
 

Obr. 2. Kvalita vody na kúpanie pre pobrežné zóny v EÚ, 2005 

 
 
Zdroj: EÚ (3). 
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Obr. 3. Kvalita vody na kúpanie pre sladkovodné zóny v EÚ, 2005 
 

 
 

Zdroj: EÚ (3). 
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Zdravotný a environmentálny kontext 
Zdravotne vyhovujúca voda na kúpanie je základným faktorom vo verejného zdravia. Ukázalo sa, že 
zdravotne nevyhovujúca rekreačná voda je príčinou epidémií vodou prenosných ochorení, ktoré postihujú 
mnohých turistov ako aj miestne obyvateľstvo (4). 
 
Kvalitu vôd na kúpanie môže ovplyvniť nevhodné spracovanie kanalizačných vôd a poľnohospodárske 
znečistenie, čoho dôsledkom je mikrobiálna a chemická kontaminácia a eutrofizácia. 
 
Literatúra uvádza významné epidemiologické dôkazy o tom, že kontakt s rekreačnými vodami sa spája s 
chorobami, primárne s gastrointestinálnymi symptómami, hoci údaje o epidémii tiež naznačujú existenciu 
rizika vážnejších ochorení ako sú infekcie Shigella sonneri, Escherichia coli O157, prvokové parazity, 
črevné vírusy (5,6). Nedávne posudzovanie celosvetového počtu ochorení, ktoré sa dajú pripísať 
gastroenterickým infekciám z nevyhovujúcej rekreačnej morskej vody prinieslo výsledok 66 000 rokov 
života  s poškodeným zdravím (DALY) (7). 
 
Populačné skupiny, ktoré môžu byť viac ohrozené chorobou zahŕňajú mládež a turistov, ktorí nemajú 
imunitu proti lokálne sa vyskytujúcim endemickým ochoreniam. Deti sa zvyknú dlhšiu dobu hrávať v 
rekreačných vodách a je u nich vyššia pravdepodobnosť ako u dospelých, že úmyselne alebo náhodne 
vodu prehltnú (8). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
detí a životné prostredie pre Európu (Children’s Health and Environment Action Plan for Europe - 
CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie počtu ochorení so vzťahom na životné 
prostredie u detí (9). Jeden s cieľov (RPG I) je zameraný na prevenciu a výrazné zníženie chorobnosti 
a úmrtnosti zapríčinenej gastrointestinálnymi chorobami a ďalšími zdravotnými dopadmi zabezpečením 
prijatia adekvátnych opatrení na zlepšenie prístupu k bezpečnej a cenovo dostupnej vode a adekvátnej 
kanalizácii pre všetky deti. 
 
Smernica o kvalite vody na kúpanie 76/160/EEC definovala kritériá kvality pre vody na kúpanie a 
zaviazala členské štáty monitorovať miesta na kúpanie. Táto smernica bola nahradené smernicou 
2006/7/EC, ktorá zavádza nové normy pre monitorovanie a riadenie vôd na kúpanie a na poskytovanie 
relevantných informácií verejnosti, berúc do úvahy vedecké dôkazy z posledných rokov. Požiadavky 
Smernice pre vodu na kúpanie sú v súlade so Smernicou Európskej únie o vode 2000/60/EC (10), ktorá 
založila celkový rámec pre vodné riadenie. 
 
Majitelia miest na kúpanie nemusia byť schopní zlepšiť kvalitu vody, keď je potrebný zásah na regionálnej 
alebo národnej úrovni na zavedenie a presadenie vhodných schém monitorovania, stavbu čističiek 
kanalizačných vôd a vykonanie opatrení na obmedzenie priemyselných a poľnohospodárskych emisií. 
Nová Smernica pre vodu na kúpanie požaduje od členských štátov, aby mali plán riadenia pre každé 
miesto na kúpanie, založený na posúdení zdrojov znečistenia. Miesta na kúpanie s nevyhovujúcou kvalitou 
vody musia byť pripravené na uzatvorenie oblastí na kúpanie, keď na základe predpovedí možno 
predpokladať znečistenie. Ak nie sú splnené normy kvality, je potrebné prijať nápravné opatrenia. 
 
Nová smernica taktiež zaväzuje členské štáty sprístupniť informácie o kvalite vody na kúpanie verejnosti , 
uvažovanie pri posudzovaní následných zdravotných rizík a odporúčania pre najvhodnejšie správanie voči 
verejnosti. 
 
Tieto princípy sú v súlade so smernicami WHO pre riadenie vody na kúpanie (8), ktorý možno využiť na 
splnenie požiadaviek Smernice pre vodu na kúpanie. 
 
 
Vyhodnotenie 
Od roku 1990 do roku 2005, priemerný počet sladkovodných a pobrežných oblastí na kúpanie 
vyhovujúcich normám EÚ bol relatívne stabilný, alebo sa zvyšoval, čo indikovalo všeobecnú ochotu 
členských štátov implementovať Smernicu pre vodu na kúpanie (Obr. 1). 
 
Miera vyhovenia pobrežných vôd na kúpanie záväzným normám sa mierne znížila z hodnoty 96,7% v roku 
2004 na 96,1% v roku 2005 v dôsledku vyššieho počtu zakázaných oblastí a oblastí s nedostatočným 
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odberom vzoriek v roku 2005 (273 respektíve 90). Percento oblastí na kúpanie, ktoré nedodržali záväzné 
hodnoty bolo 1,3 % v porovnaní s 1,5 % v roku 2004. 
 
Napriek miernemu poklesu v sezóne 2004 miera vyhovenia prísnejším predpísaným hodnotám vzrástla z 
88,5% v roku 2004 na 89,8% v roku 2005. Počet oblastí s nedostatočným odberom vzoriek sa viac ako 
zdvojnásobil, z 38 oblastí z kúpacej sezóny 2004 na  90 v roku 2005. Počet zakázaných oblastí narástol 
pre piaty následný rok na 273, čo predstavuje 1,9% z celkového počtu pobrežných vôd na kúpanie. 
 
Výsledky pre sladkovodné zóny vykázali negatívny trend v období medzi rokom 2004 a 2005. Zhoda so 
záväznými hodnotami klesla o 3,8 % na 85,6 % v sezóne 2005. Tento pokles sa dá vysvetliť výrazným 
zvýšením počtu oblastí s vodou na kúpanie s nedostatočným odberom vzoriek: z 98 oblastí (1,6 %) v roku 
2004 na 361 oblastí (5,4 %) v roku 2005. 
 
Zhoda s predpísanými hodnotami klesla z 66,5 %  v roku 2004 na 63,1 % v roku 2005. Percento 
sladkovodných oblastí na kúpanie, ktoré nedodržali záväzné hodnoty, mierne vzrástlo z 3,4 % na 3,5 %. 
To bol druhý rok po sebe, kedy sa zhoršila kvalita sladkovodných oblastí na kúpanie. Po roku 2003 miera 
vyhovenia klesla o 6,8 % pre záväzné hodnoty a o 4,8% pre odporúčané hodnoty. 
 
Ďalších 0,1 % sladkovodných oblastí na kúpanie bolo v sezóne 2005 zakázaných, čoho výsledkom je 
približne 5 % zakázaných sladkovodných oblastí na kúpanie od sezóny 2003. 
 
Zdá sa, že niektoré z nových členských štátov EÚ majú ťažkosti pri implementovaní schém monitorovania, 
čoho výsledkom je vysoké percento miest na kúpanie s nedostatočným odberom vzoriek. Avšak kvôli 
obmedzenému časovému rámcu (1–2 roky) nie je nemožné odvodiť trendy (Obr. 2,3). 
 
Výsledné údaje publikované vo výročnej správe o kvalite vody na kúpanie (3), zhromažďované od roku 
1990 a vylepšované každý rok, umožnili vývoj užitočných nástrojov pre špecialistov ako aj pre laikov na 
posudzovanie kvality vody na kúpanie na daných miestach (11). Zavedenie schém monitorovania, lepšie 
sprístupnenie výsledkov verejnosti a opatrenia vykonané na zlepšenie kvality vody na kúpanie výrazne 
zlepšili riadenie vôd na kúpanie. 
 
Vo všeobecnosti prebiehala implementácia Smernice pre vodu na kúpanie 76/160/EEC úspešne až do 
zrušenia jej platnosti. To isté môžeme očakávať pre novú Smernicu, ktorá prezentuje nové výzvy pre 
členské štáty EÚ. 
 
 
Podkladové údaje indikátora  
Zdroj údajov 
Európska komisia (3). 
Európska environmentálna agentúra (12). 
 
Popis údajov 
Údaje sú k dispozícii vo formáte dokumentov PDF v Správe EÚ o kvalite vody na kúpanie 2005  (3) alebo 
vo formáte tabuliek Excel v EEA databáze BATHSEA_EN_V2 (12). 
 
Údaje obsahujú: 
Rok; názov krajiny a kód krajiny podľa ISO 3166-1; zónu (sladkovodná alebo pobrežná); celkový počet 
oblastí kúpania; C(G): percento oblastí kúpania s dostatočným odberom vzoriek, ktoré vyhovujú 
odporúčaným hodnotám; C(I): percento oblastí kúpania s dostatočným odberom vzoriek, ktoré vyhovujú 
odporúčaným hodnotám a záväzným hodnotám; NB: percento oblastí kúpania, kde bolo zakázané kúpanie 
počas kúpacej sezóny; NC: percento oblastí kúpania, ktoré nevyhovujú záväzným hodnotám; NF: 
percento oblastí kúpania s nedostatočným odberom vzoriek. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Indikátor RWC sa dá vypočítať ako RWC = 100 × (C/T), kde C je počet vôd na kúpanie vyhovujúcich 
záväznej norme pre koliformné baktérie a T je celkový počet vôd na kúpanie identifikovaných pre 
monitorovanie vyhovenia. 
 
Geografické pokrytie 
Krajiny patriace do EÚ pred rokom 2004 (1990–2005), Gibraltár (1992–2004), Cyprus, Česko, Estónsko, 
Lotyšsko, Litva, Slovensko a Slovinsko (od roku 2004). 
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Pokryté časové obdobie 
1990–2005. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Každoročné podávanie hlásenia členských štátov. Procedúry odberu vzoriek a posudzovania sa vykonávajú 
podľa Smernice 76/160/EEC. 
 
 
Kvalita údajov 
Presné informácie o počte miest s vodou na kúpanie a vyhovujúcich miest s vodou na kúpanie sú k 
dispozícii na úrovni EÚ v hlásení EÚ o kvalite vody na kúpanie (3). 
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(http://ec.europa.eu/water/water-bathing/index_en.html, verzia z 20. marca 2007). 
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            Fact sheet č. 2.1 

 
 
 

Úmrtnosť detí a mládeže spôsobená úrazom pri cestných dopravných 
nehodách  

 
 

Indikátor 
Názov: Úmrtnosť detí a mládeže spôsobená úrazom pri cestných dopravných nehodách  
Definícia: Úmrtnosť detí pri dopravných nehodách  
Kód: RPG2_Traf_E1 
 
 
Úvod 
Tento indikátor popisuje úmrtnosť na úrazy pri cestnej doprave (RTI) ľudí vo veku 0-24 rokov v Európe 
Jeho podkladom sú údaje z databázy úmrtnosti WHO zdravie pre všetkých (1). Taktiež obsahuje 
informácie o environmentálnom a zdravotnom kontexte, relevanciu a kontext koncepcie postupova 
posúdenie situácie v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie 
RTI sú v regióne hlavnou príčinou úmrtí detí a mladých ľudí vo veku 5–24 rokov. Odhaduje sa, že v 
regióne dochádza až ku 6400 úmrtiam ročne u detí vo veku 0-14 rokov a až k 25 500 úmrtiam mladých 
ľudí vo veku 15-24 rokov (2). Počet týchto úmrtí možno znížiť náležitým úsilím inštitúcií a občianskeho 
spoločenstva a implementáciou účinných opatrení, ktoré sa dotýkajú hlavných rizikových faktorov. Teda 
tento indikátor odráža dopad a účinnosť opatrení zameraných na znižovanie počtu úmrtí pri dopravných 
nehodách a ich prevenciu prostredníctvom bezpečnosti. 
 
 
Kľúčová správa  

 RTI sú v regióne hlavnou príčinou úmrtí detí a mladých ľudí a ich počet je neprijateľne vysoký. 
Existuje osemnásobný rozdiel medzi najnižším a najvyšším počtom v regióne. Je povzbudivé, že 
porovnateľne nízke počty úmrtí dosiahnuté niektorými krajinami indikujú možnosť prevencie úmrtí v 
dôsledku RTI. Toto zdôrazňuje naliehavú potrebu implementácie koncepcií bezpečnej dopravy a 
preventívnych stratégií. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 ukazuje normované miery úmrtnosti (SMR) na RTI u ľudí vo veku nižšom ako 25 rokov pre krajiny 
v regióne, ktorých údaje sú k dispozícii a majú viac ako jeden milión obyvateľov. SMR predstavuje 
priemer za ostatné tri roky s údajmi, nahlásenými do databázy úmrtnosti WHO zdravie pre všetkých (1). 
Veľké rozdiely v SMR sú evidentné, s relatívne vysokými mierami úmrtnosti v krajinách s vysokým aj 
nízkym príjmom. 
 
Obr. 2 ukazuje pre krajiny v regióne predpokladaný podiel úmrtí na RTI u ľudí mladších ako 25 rokov, 
založený na najnovších odhadoch Štatistického informačného systému WHO (3). Graf ukazuje, že úmrtia 
spôsobené RTI významne prispievajú k celkovému podielu úmrtnosti v tejto skupine vo väčšine krajín. 
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Obr. 1. Priemer SMR pre RTI u detí a mládeže vo veku 0–24 rokov v európskom regióne WHO za obdobie 
 2002–2004, prípadne za ostatné tri roky 

 
 
*TFYR Macedonia = Bývalá juhoslovanská republika Macedónia 
Zdroj: Databáza úmrtnosti WHO zdravie pre všetkých, január 2007 (1). 
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Obr. 2. Odhadovaný podiel úmrtí na RTI u detí a mládeže vo veku 0−24 rokov v európskom regióne WHO 

za rok 2002 alebo za posledný rok, pre ktorý sú k dispozícii údaje 
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*TFYR Macedonia = Bývalá juhoslovanská republika Macedónia 
Zdroj: Štatistický informačný systém WHO (3). 

 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Odhaduje sa, že na celom svete nastalo v roku 2002 1,2 miliónov úmrtí na RTI. K desiatim percentám z 
týchto úmrtí došlo v regióne, kde sú RTI hlavnou príčinou úmrtí detí a mládeže vo veku 5–24 rokov. 
Odhaduje sa, že RTI spôsobia každý rok 6400 úmrtí detí vo veku 0–14 rokov a až 37 000 mladých ľudí vo 
veku 15–24 rokov, čo predstavuje 5% respektíve 33% všetkých úmrtí spôsobených RTI  (4). 
 
Deti a mladí ľudia sú obzvlášť náchylní na zranenia v cestnej doprave, pretože majú iné fyzické a 
psychologické charakteristiky ako dospelí. Deti mladšie ako desať rokov majú obmedzenú schopnosť 
pohybovať sa v doprave a majú disproporčný podiel na počte úmrtí chodcov. Viac sú ohrozené v 
podmienkach hustej alebo rýchlej dopravy, obmedzenej viditeľnosti, alebo keď je pozornosť vodiča 
zameraná na iné veci ako chodcov a cyklistov. V prípade nehody sú deti obzvlášť zraniteľné. Ich pomer 
hlavy ku telu v prípade kolízie zvyšuje riziko úrazu hlavy a ich výška zvyšuje pravdepodobnosť nárazu do 
životne dôležitých častí tela. Navyše, RTI zapričiňujú posttraumatické stresové syndrómy až u 33 % detí. 
Z vodičov a jazdcov, ktorí utrpia RTI, je disproporčný počet mladých ľudí. Je to kvôli kombinácií 
obmedzených skúseností, tendencii rizikového správania a väčšej náchylnosti na účinky alkoholu (4). 
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Predpokladá sa, že environmentálne podmienky výrazne prispievajú k RTI v Európe. Odhadom im 
v priemere možno pripísať 25 %-ný podiel. Pre úmrtnosť spôsobenú RTI, 35 % (44 000 úmrtí ročne) 
možno pripísať environmentálnym podmienkam. To naznačuje dôležitosť zamerania koncepcií územného 
plánovania a praxe; konštrukcie vozovky, urbanistickej štruktúry a hustoty; a prispôsobenia konštrukcie 
vozovky a vozidiel (5). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
Prijatie komplexného prístupu k bezpečnosti na cestách si vyžaduje silnú politickú vôľu a vedenie. Tieto 
opatrenia podrobnejšie rieši ENHIS-2 fact sheet č. 2.5 o koncepciách propagácie bezpečnej mobility a 
dopravy pre deti (6). 
 
V rámci regiónu sa vvyvíja niekoľko koncepcií, ktoré poskytujú podklady pre zameranie sa na RTI. V roku 
2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán činnosti pre zdravie 
detí a životné prostredie pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení so vzťahom k životnému prostrediu u detí (7). Jeden s cieľov (RPG II) sa zameriava na 
zníženie úmrtnosti a chorobnosti zo zranení, vrátane z RTI, a na vytvorenie bezpečných podmienok, ktoré 
tiež napomáhajú zvýšenej fyzickej aktivite detí. 
 
Indikátory založené na úmrtnosti spôsobenej RTI pomáhajú zhodnotiť koncepcie postupu s ohľadom na 
požadovaný konečný výsledok (redukcia úmrtnosti na RTI) tým, že poskytujú hodnotiace kritériá 
a umožňujú stanoviť štandard, na základe ktorého bude možné monitorovať časový priebeh pokroku. 
 
 
Vyhodnotenie 
Miery úmrtnosti detí a mladých ľudí na RTI v regióne sú neprijateľne vysoké. Existujú veľké rozdiely medzi 
krajinami, s osemnásobným rozdielom medzi najnižšou a najvyššou mierou úmrtnosti v regióne (2). Vo 
všeobecnosti je nižšia úmrtnosť v severných a západných častiach regiónu a v pôvodných členských 
štátoch Európskej únie pred májom 2004, vysokú mieru úmrtnosti však vykazuje aj Grécko a Portugalsko. 
Čo je dôležité, nižšiu mieru úmrtnosti vykazujú v krajinách, ktoré implementovali koncepcie bezpečnej 
dopravy, napr. Švédsko. To naznačuje veľké príležitosti na redukovanie úmrtnosti. Úmrtnosť spôsobená 
RTI prispieva významným podielom k celkovej úmrtnosti detí a mládeže v regióne, ktorý v niektorých 
krajinách dosahuje 25 %. 
 
RTI u mladých ľudí je väčším problémom z dôvodu vysokého počtu stratených rokov života predčasným 
úmrtím a často vážnej a doživotnej invalidite tých, ktorí prežili. Toto v spojení so zničujúcim dopadom na 
životy obetí a ich rodiny a strata produktivity spôsobuje spoločnosti vysoké straty: odhadom RTI 
spôsobujú stratu asi 2 % hrubého domáceho produktu (8). Ďalej je zaujímavé, že v rámci krajín existujú 
veľké rozdiely; deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín sú ohrození oveľa viac, ako tí 
zámožnejší. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Údaje o normovanej úmrtnosti spôsobenej dopravnými nehodami pochádzajú z databázy úmrtnosti WHO 
zdravie pre všetkých (zverejnené v januári 2007 pre úmrtnosti špecifické pre vek a normované úmrtnosti) 
(1). Štatistiky pripravila WHO. Údaje použité na ilustráciu relatívneho podielu detskej úmrtnosti 
spôsobenej dopravnými nehodami pochádzajú zo štatistického systému WHO, databáza globálnych 
dopadov ochorenia (absolútne hodnoty zverejnené v januári 2005) (2). 
 
Popis údajov 
Podkladom indikátora úmrtnosti pre “Normalizované miery úmrtnosti, Dopravné nehody, na 100 000 
obyvateľov” je databáza úmrtnosti WHO zdravie pre všetkých (vydanie z januára 2007). Podľa definície 
obsahuje: kódy ICD-9 BTL: B47; kódy ICD-9: 800–848; kódy ICD-10: V01–V99; zoznam bývalých štátov 
ZSSR 175: 160–162; Zhustený zoznam úmrtnosti 1 ICD-10: 1096; zoznam 65 príčin EUROSTAT: 60). 
Prezentované údaje pokrývajú európske krajiny s viac ako 1 miliónom obyvateľov (pretože poskytujú 
veľmi nestabilné údaje) pre ktoré sú k dispozícii údaje v databáze WHO zdravie pre všetkých. 
 
Treba podotknúť, že vzhľadom na to, že niektoré krajiny prestali ohlasovať údaje o úmrtnosti spôsobenej 
dopravnými nehodami motorových vozidiel (kódy ICD-9 BTL: B471; kódy ICD-9: 810–819; kódy ICD-10: 
V02–V04, V09, V12–V14, V19–V79, V82–V87, V89 zoznam bývalých štátov ZSSR 175: 160, 161), 
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indikátor o dopravných nehodách je náhrada, ktorá umožňuje rozsiahlejšie a aktuálnejšie porovnanie na 
európskej úrovni, hoci je potrebné si uvedomiť, že obsahuje úmrtia, ku ktorým došlo pri iných typoch 
dopravy /napríklad železničná a letecká doprava). 
 
Spôsob výpočtu indikátora 
Indikátor predstavuje SMR detí a mladých ľudí vo veku 0–24 rokov, ktorí zomreli v dôsledku dopravných 
nehôd, na 100 000 obyvateľov. Úmrtnosť normovaná na vek sa počíta priamou metódou a s použitím 
štandardnej štruktúry európskej populácie. Miery úmrtnosti vypočítal Regionálny úrad WHO pre Európu s 
použitím údajov o úmrtiach podľa príčiny/veku/pohlavia a počtu obyvateľov k polovici roku podľa 
veku/pohlavia, ktoré členské štáty každoročne hlásia WHO. Treba podotknúť, že miery úmrtnosti pre 
niektoré krajiny môžu skresľovať faktory ako nedostatočná registrácia úmrtí, hlavne v republikách 
strednej Ázie, kaukazských republikách a v niektorých krajinách balkánskeho regiónu. 
 
Geografické pokrytie 
Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Izrael, Taliansko, 
Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Moldavsko, Rumunsko, Ruská 
federácia, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Tadžikistan, Bývalá juhoslovanská 
republika Macedónia, Turkménsko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Uzbekistan. 
 
Pokryté časové obdobie 
Priemer úmrtností za posledné tri roky, nahlásených do databázy úmrtnosti WHO zdravie pre všetkých, 
verzia z januára 2007. Na určenie percentného príspevku detských úmrtí sa pre každú krajinu použili 
údaje z posledného roku, ktorý bol k dispozícii. 
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Fact sheet č. 2.2 
 
 
 

Úmrtnosť detí a mladistvých spôsobená neúmyselnými úrazmi (pády, 
utopenia, požiare a otravy) 

 
 

Indikátor 
Názov: Úmrtnosť detí a mladistvých spôsobená neúmyselnými úrazmi (pády, utopenia, požiare a 

otravy)  
Definícia: Príčinne špecifická úmrtnosť detí na 100 000 obyvateľov spôsobená neúmyselnými úrazmi, 

ktoré nesúvisia s dopravnými nehodami 
Kód: RPG2_Hous_E1 
 
 
Úvod 
Tento fact sheet popisuje úmrtnosť u detí a mladistvých spôsobenú neúmyselnými úrazmi pádom, 
utopením, otravou a požiarmi v 53 krajinách európskeho regiónu WHO a z Európskej databázy úmrtnosti 
(2). Podkladom týchto údajov je revidovaný odhad WHO globálneho dopadu ochorení 2002 (1) a Európska 
databáza úmrtnosti. Tieto údaje sa interpretujú s prihliadnutím na zdravotné, environmentálne a 
koncepčné kontexty s následným zhodnotením situácie v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie 
Jasný obraz aktuálnej situácie by umožnil osobám s rozhodovacím právom  na európskej a národnej 
úrovni vyvinúť koncepcie postupov na základe podkladov, plánovať účinné zásahy a monitorovať 
programy za účelom zlepšenia ochrany detí a mladistvých pred úrazmi v prostredí blízko ich domovov, 
ihrísk, škôl a pracovísk. Konečným cieľom by bolo monitorovanie pokroku smerom ku regionálnemu 
prioritnému cieľu II (RPGII) Akčného plánu pre zdravie detí a životné prostredie pre Európu (Children’s 
Health and Environment Action Plan for Europe - CEHAPE) na zníženie detskej úmrtnosti spôsobenej 
neúmyselnými úrazmi (3). 
 
 
Kľúčová správa  

 Pády, utopenia, požiare a otravy sú jednými z hlavných príčin úmrtia, ktorá nasleduje po 
neúmyselnom úraze u detí a mladistvých v regióne. Príčinne špecifické úmrtnosti sa veľmi líšia v celom 
regióne a vo všeobecnosti sú najnižšie v západnej Európe a najvyššie v niektorých východoeurópskych 
krajinách a členských štátoch Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Dôležité je, že existujú dôkazmi 
podložené prostriedky na zníženie tohto dopadu, čo si vyžaduje kombináciu legislatívy, modifikácie 
životného prostredia a výchovných prístupov. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 ukazuje podiel úmrtí, ktoré sa dajú pripísať rôznym príčinám neúmyselného úrazu u detí a 
mladistvých vo veku 0–19 rokov v regióne. Diagram ukazuje, že tromi hlavnými príčinami neúmyselných 
úrazov sú poranenia pri cestných dopravných nehodách (pozri ENHIS-2 fact sheet 2.1 o úmrtnosti 
spôsobenej úrazmi pri cestnej doprave (RTI) u detí a mladých ľudí (4); tejto téme sa ďalej tento fact 
sheet nevenuje), utopením a otravami. 
 
Obr. 2A–2D ukazuje európske krajiny s viac ako 1 miliónom obyvateľov usporiadané podľa úmrtnosti 
normovanej podľa veku pre špecifické prípady neúmyselného úrazu detí za rok 2003 (alebo posledný rok, 
pre ktorý sú k dispozícii údaje). Skupina krajín SNŠ a pobaltských štátov hlási najvyššiu mieru úmrtnosti 
pre špecifické príčiny neúmyselných úrazov. 
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Obr. 1. Podiel úmrtí na neúmyselné úrazy podľa príčiny vo vekovej skupine 0–19 rokov, európsky región 

WHO, 2002 
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Obr. 2. Normované úmrtnosti pre špecifické príčiny neúmyselných úrazov vo vekovej skupine 1-19 rokov, 
európsky región WHO, 2003 

 
2A. Topenie a ponorenie 
 

 
 
 
Poznámka. Údaje pre Dánsko, Gruzínsko, Taliansko a Tadžikistan sú z roku 2001; údaje pre Švédsko sú z roku 2002; všetky 
úmrtnosti sú normované podľa veku. 
Zdroj: Európska databáza úmrtnosti WHO (2). 
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2B. Otravy 

 
 
 
 
 
Poznámka. Údaje pre Dánsko, Taliansko a Tadžikistan sú z roku 2001; údaje pre Švédsko sú z roku 2002; všetky úmrtnosti sú 
normované podľa veku. 
Zdroj: Európska databáza úmrtnosti WHO (2). 
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2C. Náhodné pády 
 

 
 
 
Poznámka. Údaje pre Dánsko, Gruzínsko, Taliansko a Tadžikistan sú z roku 2001; všetky úmrtnosti sú normované podľa veku. 
Zdroj: Európska databáza úmrtnosti WHO (2). 
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2D. Vplyv dymu, požiaru a plameňa 
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Poznámka. Údaje pre Dánsko, Gruzínsko, Taliansko a Tadžikistan sú z roku 2001; údaje pre Švédsko sú z roku 2002; všetky miery 
úmrtnosti sú normované podľa veku. 
Zdroj: Európska databáza úmrtnosti WHO (2). 
 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Existuje priamy vzťah medzi detskou úmrtnosťou spôsobenou utopením, otravou, pádmi, požiarmi a 
prostredím. Nebezpečné prostredia, či už dom, ihrisko alebo rekreačné vody sa spájajú so zvýšeným 
rizikom utopenia, požiarov a pádov. 
 
Špecifickými faktormi vedúcimi k úrazom môžu byť nebezpečné konštrukcie budov domu a školy, 
nebezpečný nábytok, nebezpečné hračky a výrobky ako sú chodítka a nebezpečné uskladnenie a balenie 
toxických materiálov. 
 
Modifikácia životného prostredia založená na dôkazoch toho, čo funguje by sa preto mohla využiť ako 
súčasť komplexného programu zásahov, ktorých cieľom je redukcia neúprosných každodenných strát na 
detských životoch spôsobených neúmyselnými úrazmi. Modifikácia správania môže byť bezpodmienečne 
nutnou súčasťou takýchto programov. Nedávno boli analyzované dôkazy účinnosti mnohých intervencií 
(5). Medzi účinné opatrenia patria programy inštalácie požiarnych hlásičov na zníženie rizika požiaru a 

Rate per 100 000 population (1-19 year-olds)
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inštalácie okenných mreží na zabránenie vypadnutia, a taktiež podporné návštevy domácností, ktoré 
môžu pomôcť pri zmenách správania a prostredia, čo následne vedie k znižovaniu rizík v domácnosti. 
Detské bezpečnostné uzávery obalov veľmi účinne znižujú počty úmrtí detí spôsobených otravou: po ich 
zavedení klesol počet smrteľných prípadov v Spojenom kráľovstve o 85 %. Inštalácia gumových povrchov 
alebo povrchov z drvenej kôry na ihriskách prispela k nižším počtom detských úrazov. 
 
Hlavným nálezom posúdenia účinnosti koncepcie postupov je, že legislatíva, modifikácia životného 
prostredia a výchovné postupy hrajú svoju úlohu v prevencii alebo znižovaní počtu detských úrazov a ich 
interaktívne účinky sú povzbudzujúce. Napriek tomu by malo existovať bližšie skúmanie účinnosti a 
finančnej rentability zásahov v celej škále úrazov detí, pretože niektoré oblasti sú len slabo alebo dokonca 
vôbec nepreskúmané. V tejto súvislosti WHO nedávno zdôraznila kľúčové prvky pre vývoj účinných 
stratégií domácej bezpečnosti za účelom vytvorenia fyzicky bezpečnejších prostredí a zníženia počtu 
neúmyselných úrazov v domácnosti (6). 
 
Socioekonomické činitele hrajú dôležitú úlohu pri detských úrazoch. Napríklad nezabezpečené rodiny 
pravdepodobnejšie žijú v chudobných štvrtiach, ktoré sú nebezpečné, majú sklony k nebezpečnému 
správaniu ako je napr. slabý dozor nad deťmi, majú slabší prístup k bezpečnostnému vybaveniu ako sú 
požiarne hlásiče kvôli ich cene, súvisia s rizikovými faktormi, ako napr. škodlivé požívanie alkoholu a majú 
horší prístup ku kvalitnej zdravotníckej pohotovostnej starostlivosti (6). 
 
Úmrtia spôsobené neúmyselnými úrazmi sú len špičkou ľadovca: odhaduje sa, že na každé úmrtie detí vo 
veku 0–14 rokov spôsobené neúmyselnými úrazmi doma alebo vo voľnom čase odhadom pripadá 160 
hospitalizácií a 2000 návštev pohotovostných ambulancií (7). Premietnutím tohto do utopenia, otravy, 
pádov, požiarov a iných úrazov (okrem RTI) detí vo veku 0-14 rokov na európskej úrovni zistíme, že tieto 
spôsobujú 3 milióny hospitalizácií a 37 miliónov návštev pohotovostných ambulancií ročne len pre túto 
vekovú skupinu. Úrazy môžu mať navyše dlhodobé fyzické a psychologické následky pre deti, s vážnymi 
dopadmi na ich zdravie v neskoršom živote (6). Len pomerne nedávno sa začala vyvíjať organizovaná 
snaha o zlepšenie zberu údajov o úrazoch bez smrteľných následkov, čo súvisí hlavne s vývojom databázy 
úrazov Európskej únie (EÚ) (8). Nakoniec je tu potreba ďalšej práce na zhodnotenie strát spoločnosti 
v dôsledku neúmyselných úrazov, aby bolo možné adekvátne posúdiť finančnú rentabilitu prijatých 
opatrení. 
 
 
Politická relevancia a kontext 
EÚ má niekoľko politických nástrojov adresujúcich neúmyselné úrazy, od smerníc až po právne nezáväzné 
normy a odporúčania. Týmito sa podrobnejšie zaoberá ENHIS-2 fact sheet 2.6 o koncepciách postupu na 
redukciu neúmyselných úrazov spôsobených pádmi, topením, otravou a požiarmi u detí a mladistvých (9), 
ktorý tiež popisuje aktuálnu situáciu ohľadom implementácie koncepcií prevencie neúmyselných úrazov u 
detí v niektorých európskych krajinách participujúcich na projekte WHO Informačný systém indikátorov 
životného prostredia a zdravia (Environment and Health Information System - ENHIS). 
 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala CEHAPE, ktorý obsahuje 
štyri regionálne prioritné ciele na zníženie dopadu ochorení detí so vzťahom k životnému prostredie. Jeden 
s cieľov (RPG II) je zameraný na zníženie úmrtnosti a chorobnosti zo zranení, vrátane z RTI, a na 
vytvorenie bezpečných podmienok, ktoré tiež napomáhajú zvýšenej fyzickej aktivite medzi deťmi. Navyše, 
v roku 2006 prijal Regionálny výbor WHO pre Európu rezolúciu (RC55/R9) o prevencií úrazov v regióne 
(10). 
 
 
Vyhodnotenie 
Tento indikátor sa musí interpretovať obozretne, keďže je pravdepodobné, že kvalita a úplnosť údajov sa 
medzi jednotlivými krajinami líši. Navyše, údaje sa vzťahujú len na obdobie jedného roka, čo dostatočne 
nepopisuje dlhodobý vývoj. Napriek tomu je tento indikátor, v kombinácii s indikátorom koncepcií 
znižovania neúmyselných úrazov spôsobených pádmi, topením, otravou a požiarmi u detí a mladistvých, 
bezpodmienečne nutný na monitorovanie tohto dôležitého problému v Európe. Neúmyselné úrazy 
spôsobené topením, otrávením, požiarmi a pádmi zostávajú hrozbou pre zdravie detí a tento indikátor 
dokazuje potrebu ďalších koordinovaných krokov. 
 
RTI sú hlavnou príčinou úmrtia (37 %) spôsobeného neúmyselnými úrazmi u detí a mladistvých vo veku 
0-19 rokov (4). 
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Náhodné topenie a ponorenie (Obr. 1) je druhou najdôležitejšou príčinou (15 % úmrtí) spojenou s 
odhadovaným počtom 6854 úmrtí v roku 2002 (1). Najvyššie miery úmrtnosti boli evidentné v 
Kazachstane, Kirgizsku, Lotyšsku, Ruskej federácii a v Uzbekistane (Obr. 2A), kde miera úmrtnosti 
dosahuje viac ako dvojnásobok európskeho priemeru (3,1 na 100 000 obyvateľov vo veku 1–19 rokov v 
roku 2003) (2). Úmrtnost bola podstatne nižšia v krajinách ako Taliansko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo. 
 
Náhodné otrávenie (Obr. 1) je treťou najdôležitejšou príčinou, spojenou s 8 % úmrtí. Kazachstan (Obr. 
2B) má úmrtnosť päťkrát vyššiu ako európsky priemer (1,3 na 100 000 obyvateľov vo veku 1–19 rokov v 
roku 2003) (2). Údaje pre Kazachstan môžu však byť viac alebo menej skreslené kvôli nezrovnalostiam v 
kódovaní príčiny úrazov. Vysokú mieru úmrtnosti vykázala tiež Ruská federácia a Ukrajina. 
 
Pády (Obr. 1) sú zodpovedné za 5 % úmrtí spôsobených neúmyselným poranením vo vekovej skupine 0-
19 rokov; najvyššie úmrtnosti boli pozorované v Bielorusku, Kazachstane a v Ruskej federácii (Obr. 2C). 
 
Vplyv dymu, požiaru a plameňov (Obr. 2D) je dôležitou príčinou úmrtia detí vo veku 1–19 rokov, obzvlášť 
v Azerbajdžane, Bielorusku, Lotyšsku a v Ruskej federácii, kde miera úmrtnosti dosahuje viac ako 
dvojnásobok európskeho priemeru (0,9 na 100 000 obyvateľov vo veku 1–19 rokov v roku 2003) (2). 
Najnižšie úmrtnosti vykázali Arménsko, Česko a Švajčiarsko. 
 
Všeobecne, niektoré z pozorovaných rozdielov medzi krajinami môžu byť z dôvodu rôznej pozornosti, 
ktorá sa bezpečnosti venuje, rôznej riadiacej kapacity, rôznej kvality obydlí a verejných budov (hlavne 
vzhľadom na hospodársky úpadok v niektorých krajinách), a straty sociálnej bezpečnostnej siete v 
niektorých krajinách v štádiu hospodárskych a politických zmien. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Európska databáza úmrtnosti pre miery úmrtnosti špecifické pre vek a normované miery úmrtnosti (2) 
Revidované odhady globálneho dopadu ochorení 2002(1). 

 
Popis údajov 
Špecifické príčiny úmrtnosti detí na neúmyselné poranenia na 100 000 obyvateľov, nesúvisiace s RTI, 
podľa pohlavia a vekovej skupiny. 
 
Úmrtia sú krajinami ohlasované každoročne z národných registrov narodení a úmrtí. Odhady národnej 
populácie použité organizáciou WHO sú z revízie Rozdelenia obyvateľstva OSN 2002 (11). 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Čitateľ: úmrtia rozdelené podľa: veku, pohlavia, neúmyselných úrazov (nižšie uvedené kódy ICD-10 alebo 
ekvivalent kódov ICD-9): 
• topenie (ICD 9 BTL: E521; ICD 10: W65–W74) 
• pády (ICD 9 BTL: E50; ICD 10: W00–W19) 
• popáleniny (ICD 9 BTL: E51; ICD 10: X00–X09) 
• otravy (ICD 9 BTL: E48; ICD 10: X40–X49). 
 
Menovateľ: Celkový miestna populácia rozvrstvená podľa: veku, pohlavia a socioekonomického 
postavenia, ak sú údaje k dispozícii. 
 
Rozvrstvenie údajov špecifikované v metodickom liste: podľa mužov, žien a celkom vo vekových 
skupinách <1, 1–4, 5–14, 15–24 a 1–19 rokov. 
 
Úmrtia normované podľa veku sú už vypočítané v rámci európskej databázy úmrtnosti zverejnenej v 
januári 2007, s použitím priamej metódy a štandardnej štruktúry európskej populácie. Miery úmrtnosti 
vypočítala Regionálna kancelária WHO pre Európu s použitím údajov o úmrtiach podľa 
príčiny/veku/pohlavia a počtu obyvateľstva k polroku podľa veku/pohlavia každoročne hláseného 
členskými štátmi. 
 
Geografické pokrytie 
Európska databáza úmrtnosti by mala poskytovať údaje pre všetkých 53 krajín v rámci regiónu. Chýbajú 
však údaje pre Andorru, Bosnu a Hercegovinu, Monako, Čiernu Horu, San Marino, Srbsko a Turecko. 
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Belgicko a Turkménsko nahlásili veľmi staré údaje (pred rokom 1998), ktoré tento fact sheet nebral do 
úvahy. 
 
Pokryté časové obdobie 
Pre väčšinu krajín v regióne pokrýva časový súbor obdobie 1997–2004. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Raz ročne. 
 
Kvalita údajov 
Tieto údaje by sa mali interpretovať opatrne, keďže môžu existovať významné rozdiely v kvalite a 
kompletnosti. Hlásenie nižšieho počtu úmrtí, ktoré sa dá pripísať nesprávnym príčinám v niektorých 
krajinách, vedie k podceneniu rozsahu problému. Navyše, údaje prezentované v tomto dokumente sa 
vzťahujú len na obdobie jedného roka, čo neumožňuje zachytiť možné každoročné výkyvy. 
 
Kvalita a kompletnosť údajov sú stále predmetom záujmu a ako obzvlášť potrebné sa javia zlepšenia 
týkajúce sa úrazov bez smrteľných následkov. 
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Fact sheet č. 2.3 
 

 
 

Prevalencia nadváhy a obezity u detí a mládeže 
 
 

Indikátor 
Názov: Prevalencia nadváhy a obezity u detí a mládeže 
Definícia: Prevalencia nadváhy a obezity u detí 
Kód: RPG2_Hous_E2 
 
 
Úvod 
Indikátor meria prevalenciu nadváhy a obezity u detí a mládeže vo veku 13 a 15 rokov. Údaje pochádzajú 
z prieskumu Zdravotné správanie detí v školskom veku (Health Behaviour in School-aged Children - 
HSBC) 2001/2002 (1), ktorý pokrýva vybrané krajiny v Európskom regióne WHO. Údaje sa interpretovali 
v kontexte životného prostredia a v relevancii a kontexte koncepcii postupu. Nakoniec bola zhodnotená 
situácia v regióne. 
 
 
Zdôvodnenie 
Nadváha a obezita u detí a mládeže je v Európe na vzostupe. Nadváha a obezita sú vážnym rizikovým 
faktorom chronických ochorení. Indikátor štandardizovaným spôsobom meria ich prevalenciu. Následne 
možno vykonať analýzu vo vzťahu k indikátorom opatrení, a tak zhodnotiť účinnosť koncepcií a vypracovať 
porovnania na základe všeobecne definovanej miery. Indikátor tiež vypovedá o účinkoch opatrení 
zameraných na rizikové faktory ako je napr. možnosť nevyhovujúcej výživy a nedostatok fyzickej aktivity. 
Definícia nadváhy a obezity vychádza z percentilných hodnôt tzv. indexu telesnej hmotnosti (body mass 
index – BMI), urpaveného pre daný vek a pohlavie, čo predstavuje 25 a 30kg/m2 pre vek 18 rokov (2). 
 
 
Kľúčová správa 

 Prevalencia nadváhy (vrátane obezity) u 13 a 15 ročných dosahuje v regióne neprípustné hodnoty 
v rozmedzí od 5% až po takmer 35% v niektorých krajinách. Vo všetkých krajinách je podiel chlapcov 
s nadváhou vyšší ako podiel dievčat s nadváhou. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1A a B ukazuje priemernú prevalenciu obezity a nadváhy u 13 a 15 ročných v 35 krajinách 
a subregiónoch Európskeho regiónu WHO, ktoré sa zúčastnili prieskumu HSBC 2001/2002 (1). Prevalencia 
nadváhy a obezity u adolescentov dosahuje hodnoty od 3% do takmer 35% u 13 ročných a od 5% do 
25% u 15 ročných. 
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Obr. 1A. Prevalencia nadváhy (vrátane obezity) u 13 ročných v krajinách Európskeho regiónu WHO, 

2001/2002 
 

 
       Zdroj: HSBC (1). 
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Obr. 1B. Prevalencia nadváhy (vrátane obezity) u 15 ročných v krajinách Európskeho regiónu WHO, 
2001/2002 

 
 
Zdroj: HSBC (1). 
 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Obezita predstavuje jednu z najväčších výziev verejného zdravia pre 21. storočie; v regióne sa za 
posledné dve desaťročia strojnásobil výskyt obezity, čo je obzvlášť alarmujúci trend. Ak sa neprijmú 
žiadne opatrenia a nárast bude pokračovať tou istou rýchlosťou ako v deväťdesiatych rokoch minulého 
storočia, do roku 2010 sa odhaduje, že v regióne bude obéznych 150 miliónov dospelých a 15 miliónov 
detí a mladistvých (3). Za predpokladu, že pozorované trendy v roku 2006 budú lineárne pokračovať, 
získame odhad, že asi 41% detí vo východnej časti stredomoria a 38% detí v celom regióne bude mať 
nadváhu (4). 
 
Stúpajúci trend obezity je obzvlášť alarmujúci v prípade detí a mládeže. Ročná miera nárastu prevalencie 
detskej obezity plynule stúpa. Súčasná miera dosahuje desaťkrát vyššie hodnoty ako v sedemdesiatych 
rokoch minulého storočia. Viac ako 60% detí s nadváhou pred obdobím puberty bude trpieť nadváhou aj 
v skorej fáze dospelosti, čo je obzvlášť znepokojujúce, keďže to môže spôsobiť zníženie priemerného 
veku, v ktorom sa objavia neprenosné ochorenia. Značne sa tým zvyšujú náklady zdravotníckych služieb, 
pretože takýto ľudia potebujú zdravotnícku starostlivosť počas veľkej časti života. 
 
Nezdravá výživa a nedostatok fyzickej aktivity najväčšou mierou prispievajú k nadváhe a obezite, ktoré 
patria k hlavným rizikovým faktorom pre vznik neprenosných ochorení. Nadváha každý rok v regióne 
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zapríčiňuje viac ako jeden milión úmrtí a stratu dvanástich miliónov rokov s poškodeným zdravím (DALY). 
Nadváha a obezita zodpovedá za približne 80% prípadov diabetu druhého typu v dospelom veku, 35% 
prípadov ischemickej choroby srdca a 55% prípadov hypertenzie v dospelom veku. Nadváha je takisto 
rizikovým faktorom rakoviny hrubého čreva, rakoviny prsníka, endometriálnej rakoviny a osteoartritídy. 
Obezita má negatívne účinky aj na psychosociálne zdravie a osobnú kvalitu života (5). 
 
Zdravotné dopady nadváhy v detskom veku sú menej známe. Systematický prieskum však dokazuje, že 
obezita v detskom veku úzko súvisí s rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení a diabetu, 
ortopedických problémov a mentálnych porúch. Vysoký BMI v období adolescencie je predpokladom pre 
vysokú mortalitu a pre kardiovaskulárne ochorenia v dospelom veku, dokonca aj vtedy, keď človek zhodí 
nadbytočnú hmotnosť. Je znepokojivé, že deti sa v súčasnosti omnoho častejšie stávajú obeťami mnohých 
zdravotných stavov spojených s obezitou, ktoré sa kedysi obmedzovali na dospelú populáciu (6). 
 
Efektívna regulácia obezity si vyžaduje integrovaný prístup viacerých rezortov, vrátane komplexných 
dlhodobých koncepčných opatrení. Výživové zásahy v škole, na pracovisku a v komunitách vykázali 
miernu účinnosť pri prevencii obezity. Kontrola výživy môže priniesť niekoľko pozitív, treba však 
postupovať opatrne, pretože sa môžu dostaviť aj negatívne následky ako úbytok netukových tkanív, 
spomalenie rastu a zhoršenie porúch stravovania. Stratégie pre oblasti stravovacích služieb, zdravotnej 
výchovy, telesnej výchovy, hier a športu sa musia integrovať a úťastníci by mali byť prizvaní k tvorbe 
koncepcií. Programy kontroly telesnej hmotnosti (spolu s výživovým poradenstvom) v kombinácii so 
zvýšenou mierou fyzickej aktivity, častými prechádzkami a vypracovanie programu aktivity môžu zvýšiť 
účinnosť liečby obezity. Dokonca aj keď sa nepodarí zredukovať obezitu, môže sa zredukovať aspoň 
chorobnosť. Pre úspešné zhodenie telesnej hmotnosti u malých detí a čiastočne aj u adolescentov je 
dôležitá spoluúčasť rodičov na liečebnom programe. (7). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
V roku 2004 Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijalo v rezolúcii WHA57.17 globálnu stratégiu výživy, 
fyzickej aktivity a zdravia (8). Stratégia obsahuje odporúčania pre WHO a jeho členské štáty, 
medzinárodných partnerov, mimovládne organizácie a pre súkromný sektor pre vývoj, implementáciu 
a zhodnotenie opatrení pre boj s nárastom neprenosných ochorení pomocou zdravšej výživy a zvýšenej 
fyzickej aktivity. Výsledky implementácie globálnej stratégie sa prezentovali na Svetovom zdravotníckom 
zhromaždení v roku 2006. 
 
Európska charta o boji proti obezite (10), prijatá v novembri 2006 na Ministerskej konferencii WHO o boji 
proti obezite uznáva význam zdravej výživy a fyzickej aktivity pri prevencii a redukcii nadváhy a obezity. 
Charta podporila víziu spoločností, „v ktorých je štandardom zdravý životný štýl ohľadom výživy a fyzickej 
aktivity“ a „v ktorých sú voľby pre zdravie jednotlivca prístupnejšie a jednoduchšie“. Pri opatreniach to 
neznamená len klasické prístupy k propagácii zdravia, ale taktiež tvorbu príležitostí pre každodennú 
fyzickú aktivitu, napríklad prostredníctvom propagácie cyklistiky a pešej chôdze zlepšením územného 
plánovania mesta a dopravnej politiky, ako aj vyvážením stravy v školských bufetoch. 
 
V septembri 2007 Regionálny úrad tiež plánuje Regionálnej komisii WHO prezentovať Druhý akčný plán 
koncepcií výživy a potravín (11). Ten sa bude zaoberať obezitou a chronickými ochoreniami, ktoré súvisia 
s výživou, nedostatkom stopových živín, nízkou bezpečnosťou potravín, podvýživou a so stravou 
prenosnými ochoreniami. 
 
V roku 2005 EÚ vydala zelenú knihu (COM (2005) 637 final) s názvom Propagácia zdravej výživy 
a fyzickej aktivity: Európsky rámec prevencie nadváhy, obezity, a chronických ochorení (12). Zároveň sa 
spustila konzultácia o záležitostiach z obsahu zelenej knihy s cieľom vymedzenia možných prínosov 
k propagácii zdravej výživy a fyzickej aktivity na úrovni Spoločenstva. 
 
V tom istom roku EÚ založila zhromaždenie pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie (13). Toto zhromaždenie 
pod vedením Európskej komisie spája zainteresované osoby z komerčných, profesionálnych, 
spotrebiteľských a ďalších občianskych organizácií, za účelom dobrovoľného konania pre zastavenie a, 
dúfajme, zvrátenie nárastu obezity, obzvlášť u detí. Duchom zhromaždenia je pracovať pod vedením 
Európskej komisie a ukázať celej Európe príklad koordinovanej no samostatnej činnosti rôznych častí 
spoločnosti, ktorá povedie k riešeniu mnohých aspektov tohto problému. 
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Vyhodnotenie 
Miera prevalencie obezity sa v regióne pohybuje od 3% do 34% u 13 ročných a od 5% do 28% u 15 
ročných. Takmer vo všetkých európskych krajinách chlapci dosahujú vyššiu prevalenciu ako dievčatá, 
okrem Írska, kde 15 ročné dievčatá dosahujú mierne vyššiu prevalenciu ako chlapci. V priemere dosahuje 
prevalencia nadváhy a obezity v regióne u 13 ročných 14,4% u chlapcov a 9,3% u dievčat, u 15 ročných 
8,2% resp. 6,0%. 
 
Vysoká a vzrastajúca prevalencia obezity a nadváhy u detí si vyžaduje komplexné stratégie pre hlavné 
hnacie sily tohto javu: výživu, fyzickú aktivitu a životný štýl. Sú potrebné opatrenia na rôznych úrovniach: 
regionálne a medzinárodné rámce, sociálne politiky a národná legislatíva, inštitucionálne a komerčné 
postupy, plánovanie kontrol a regionálnych stratégií, spoločenské a kultúrne tradície, školská a pracovná 
prax, vplyv vrstovníkov, rodinné zvyklosti a voľby, ako aj postup jednotlivcov.  
 
 
Podkladové údaje indikátora  
Zdroj údajov 
HBSC štúdia 2001/2002 (1). 
 
Spôsob výpočtu indikátora 
Prevalencia nadváhy a obezity sa vypočíta ako precentuálny podiel adolescentov v hmotnostných 
kategóriách zodpovedajúcich hodnotám BMI pre dospelých, čo predstavuje ≥25.0 a ≥30.0 kg/m2 podľa 
metodiky, ktorú vypracoval Cole et al (2). Na základe týchto poznatkov boli subjekty ďalej rozdelené do 
skupín pre-obéznych a obéznych, ktorým zodpovedujú hodnoty BMI pre dospelých v rozsahu 25.00–29.9 
kg/m2 a ≥30 kg/m2. Nadváha sa definuje ako BMI ≥25.0 kg/m2. 
 
Geografické pokrytie 
Štúdia 2001/2002 pokrýva 35 krajín a oblastí (Obr. 1). 
 
Pokryté časové obdobie 
Údaje zo štúdie 2001/2002. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Štúde HBSC sa vykonávajú v štvorročných intervaloch. Štúdia 2001/2002 je v poradí šiestou a zatiaľ 
najaktuálnejšou. Pokrýva 35 krajín a oblastí. Údaje sa vo všetkých zúčastnených krajinách a oblastiach 
zbierajú pomocou školských prieskumov s využitím medzinárodného výskumného protokolu. 
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Fact sheet č. 2.4 
 
 
 

Percento fyzicky aktívnych detí a mladistvých 
 
 

Indikátor 
Názov: Percento fyzicky aktívnych detí a mladistvých 
Definícia: Percento detí, ktoré vyhovujú smerniciam o primeranej až intenzívnej fyzickej aktivite 

(MVPA). Tá je definovaná ako 60 alebo viac minút aktivity aspoň primeranej intenzity 5 alebo 
viac dní v týždni 

Kód: RPG2_Hous_Ex1 
 
 
Úvod 
Tento fact sheet poskytuje prehľad a posúdenie úrovne fyzickej aktivity detí a mladistvých v európskom 
regióne WHO s použitím smerníc o primeranej až intenzívnej fyzickej aktivite (MVPA), ktoré vypracoval 
Prochaska a kol. (1). Údaje o podiele detí aspoň primerane fyzicky aktívnych najmenej 60 minút vo 
väčšine dní týždňa pochádzajú zo Štúdie o zdravom správaní detí školského veku (HBSC) (2001/2002) 
(2). Tieto údaje sa interpretujú s ohľadom na zdravotný, environmentálny a koncepčný kontext a 
následne sa zhodnotí situácia v regióne. 
 
 
Zdôvodnenie 
Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že fyzická aktivita pomáha pri prevencii veľkého počtu rozšírených a 
vážnych neprenosných ochorení (NCD) a stavov ako sú obezita, kardiovaskulárne ochorenia a niektoré 
onkologické ochorenia. Bezpodmienečne nutnými prvkami v stratégiách pre redukciu obezity sú 
propagácia fyzickej aktivity prostredníctvom zdravotnej výchovy a programov informovanosti a 
poskytnutie príležitostí na fyzickú aktivitu. Tieto významne prospejú verejnému zdraviu. Tento indikátor 
normalizovaným spôsobom posudzuje úroveň fyzickej aktivity a umožňuje analýzu vo vzťahu k 
indikátorom aktivity a porovnanie prostredníctvom všeobecne definovanej miery. 
 
 
Kľúčová správa  

 Pravidelná fyzická aktivita je dôležitým prvkom prevencie narastajúceho globálneho podielu 
neprenosných ochorení a stavov ako sú obezita a nadváha. Miery fyzickej aktivity u detí sú však vo 
väčšine krajín regiónu veľmi nízke. Štúdia HBSC 2001/2002 odhalila, že veľká časť detí a mladistvých vo 
všetkých krajinách a subregiónoch nedodržuje odporúčané smernice pre fyzickú aktivitu (2). Je potrebné 
neodkladne prijať opatrenia adresované rôznym skupinám populácie, zasahujúce do rôznych sektorov a 
na rôznych úrovniach, aby sa zlepšili podmienky pre fyzickú aktivitu deti a mladistvých vo všetkých 
situáciách ich každodenného života. Bezpodmienečne nutné je pravidelné monitorovanie situácie. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 používa údaje hlásené krajinami, ktoré sa zúčastnili na prieskume HBSC (pozri nižšie v časti 
Geografické pokrytie) na zobrazenie podielov 11-ročných chlapcov a dievčat, ktorí boli fyzicky aktívni na 
úrovni odporúčanej smernicami MVPA (2). Asi jedna tretina všetkých detí (38,8%) uviedla vykonávanie 
fyzickej aktivity na tejto úrovni. 
 
Obr. 2 ukazuje priemerný podiel fyzicky aktívnych detí v troch vekových kategóriách v krajinách HBSC. 
Jasne je tu viditeľný úbytok fyzickej aktivity s vekom u oboch pohlaví.  
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Obr. 1. Fyzická aktivita u 11-ročných detí, vybrané krajiny európskeho regiónu WHO, 2001/2002 (%) 
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Zdroj: Štúdia o zdravom správaní detí školského veku (HBSC) (2001/2002) (2).   
 
 
 

Obr. 2. Priemerný podiel fyzicky aktívnych detí vo veku 11, 13 a 15 rokov, vybrané krajiny európskeho 
regiónu WHO, 2001/2002 (%) 
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Zdroj: Štúdia o zdravom správaní detí školského veku (HBSC) (2001/2002) (2). 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Nedostatok fyzickej aktivity spolu so slabou výživou a fajčením je jedným z hlavných príčin ochorení a zlej 
kvality života. Na druhej strane, pravidelná fyzická aktivita spolu so zdravým stravovaním a nefajčením 
hrá hlavnú úlohu v prevencii NCD a stavov ako sú obezita, diabetes typu II, vysoký krvný tlak, 

Percentage (%) 
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kardiovaskulárne ochorenia, niektoré onkologické ochorenia, ochorenia súvisiace s krvnými tukmi, strata 
kostnej hmoty a iné zdravotné problémy. Navyše sa zistilo, že fyzická aktivita má pozitívne účinky pri 
pľúcnych ochoreniach, degeneratívnej artritíde, svalovom reumatizme, chronickej únave a depresiách. Pri 
prakticky všetkých NCD stavoch existujú stredne silné až silné dôkazy o tom, že fyzická aktivita zlepšuje 
kvalitu života a schopnosť vykonávať každodenné úlohy. Taktiež sa zistilo, že pomáha obmedzovať násilie 
a zlepšuje sociálnu interakciu a integráciu. Na národnej úrovni predstavuje finančne efektívny spôsob 
zlepšovania verejného zdravia v celej populácii; zároveň propagácia fyzickej aktivity prostredníctvom 
spolupráce s ďalšími sektormi ponúka príležitosti prospešné pre všetky strany na riešenie problémov ako 
je zdravé mestské plánovanie, plynulosť dopravy a bezpečnosť cestnej premávky (3–6). 
 
Napriek týmto jasným výhodám, Správa o zdraví vo svete 2002 (7) odhadla, že nedostatočná fyzická 
aktivita súvisela so 600 000 úmrtiami ročne (6% celkového počtu úmrtí) a 5,3 miliónmi rokov života s 
poškodeným zdravím (DALY) (3,5% celkového počtu DALY). V mnohých krajinách významná časť 
výdavkov na zdravotníctvo súvisí s nákladmi, ktoré vznikli v dôsledku nedostatku fyzickej aktivity a 
obezity. Nárast výskytu chronických ochorení so vzťahom k obezite, ako diabetes typu II a vysoký krvný 
tlak u mladistvých, predpovedá väčší podiel ochorení, ak sa nevykonajú nápravné opatrenia. 
 
Medzi kľúčové činitele fyzickej aktivity patria demografické faktory (ako je vek a sociálno-ekonomické 
podmienky), psychologické faktory (ako vnímanie svojich schopností a zábava) a sociálne faktory (ako 
podnecovanie zo strany rodičov a vrstovníkov, kultúrne postoje) a fyzické prostredie (ako dostupnosť 
príležitostí pre fyzickú aktivitu).  
 
Nedostatočná fyzická aktivita disproporčne postihuje sociálne znevýhodnené skupiny, ktoré majú menej 
voľného času alebo horší prístup k rekreačným zariadeniam, alebo ktoré žijú v prostrediach bez možností 
fyzickej aktivity (8). Obavy z cestnej premávky môžu pôsobiť ako silný odstrašujúci faktor pre rodičov, 
ktorí chcú dovoliť svojim deťom ísť do školy pešo alebo na bicykli či sa hrať vonku, hlavne v chudobných 
oblastiach, ktoré sú často charakterizované slabou bezpečnosťou na cestách a rýchlou premávkou (9). 
Dlhšie cestovné vzdialenosti, menej zelených plôch a koncepcie mestského územného plánovania, ktorých 
dôsledkom je nekontrolovaná urbanizácia, odrádzajú od fyzickej aktivity a zvyšujú závislosť na 
motorizovanej preprave (10,11). 
 
Okrem environmentálnych podmienok aj telesná výchova v školách prispieva významným podielom k 
celkovému objemu fyzickej aktivity detí. Nedávne publikácie (5,11–13) zdôrazňujú tento problém a 
ukazujú, že objem telesnej výchovy v škole a spôsob jej organizácie sa v rôznych krajinách líši. Smernice 
založené na dôkazoch o rozvoji dobrej telesnej výchovy v školách sú k dispozícii, napr. tie, ktoré boli 
publikované Centrami pre kontrolu a prevenciu ochorení v USA. 
 
 
Politická relevancia a kontext 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
detí a životné prostredie pre Európu (14), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení detí so vzťahom k životnému prostrediu. Jeden s cieľov (RPG II) je zameraný na zníženie 
úmrtnosti a chorobnosti zo zranení, vrátane z RTI, a na zabezpečenie bezpečných podmienok, ktoré tiež 
napomáhajú zvýšenej fyzickej aktivite detí. 
 
Koncepcie postupov propagujúce fyzickú aktivitu u detí a mladistvých sú stále relatívne novým poľom pre 
činnosť. Nedávny rozvoj koncepcií na globálnej úrovni a v regióne a tiež na úrovni Európskej únie (EÚ) 
nasleduje niekoľko kľúčových princípov zameraných na hlavné faktory fyzickej aktivity, ako je uvedené v 
predchádzajúcej časti (11). 
 
Globálna stratégia WHO pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie (6) odráža rastúce povedomie členských 
štátov o tom, že v boji proti rastúcemu podielu NCD sa fyzická aktivita spolu so zdravou a vyváženou 
stravou musí brať do úvahy. WHO a ďalšie organizácie aktívne spolupracujú so športovými inštitúciami na 
programoch ako Šport pre všetkých, zameraných na sprístupnenie športu pre všetky populačné skupiny. 
Zvláštna pozornosť sa venuje partnerskému postupu propagácie fyzickej aktivity a športu u chlapcov a 
dievčat, v školách aj mimo nich.  
 
Európska charta proti obezite prijatá v novembri 2006 na Európskej ministerskej konferencii o boji proti 
obezite WHO (15), uznala, že fyzická aktivita má okrem redukcie nadváhy a obezity aj iný význam. Charta 
prijala víziu spoločnosti, “v ktorej je zdravý životný štýl  ohľadom výživy a fyzickej aktivity štandardom”, a 
“kde majú jednotlivci jednoduchú a dostupnú voľbu pre svoje zdravie”. Netýka sa to len klasických 
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prístupov k propagácii zdravia, ale aj vytvárania možností pre každodennú fyzickú aktivitu, napríklad 
podporou cyklistiky a pešej chôdze prostredníctvom lepších koncepcií mestského plánovania a dopravy. 
 
Dokument Propagácia fyzickej aktivity pre zdravie – rámec pre postup v európskom regióne WHO, taktiež 
prezentovaný na konferencii, poskytuje návod členským štátom, odborníkom a tvorcom koncepcie na 
projektovanie a implementáciu koncepcií a postupov, ktoré s pomcou medzirezortnej spolupráce 
propagujú fyzickú aktivitu ako súčasť agendy národného verejného zdravia (16). 
 
V roku 2005 Európska únia (EÚ) vydala Zelenú knihu Propagácia zdravej výživy a fyzickej aktivity: 
európsky formát pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických ochorení (13). Účelom dokumentu bolo 
konzultovať zainteresované osoby s cieľom zistiť ich možný príspevok k propagácii zdravej výživy a 
fyzickej aktivity na úrovni EÚ. Zároveň popri konzultáciách, návrhoch zdravotných požiadaviek a kontrole 
legislatívy označovania potravín komisia pracuje so širokou škálou hráčov vo verejnom, súkromnom aj 
mimovládnom sektore. 
 
V tom istom roku EÚ založila zhromaždenie pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie (4). Toto zhromaždenie 
pod vedením Európskej komisie spája zainteresované osoby z komerčných, profesionálnych, 
spotrebiteľských a ďalších občianskych organizácií, za účelom dobrovoľného konania pre zastavenie a, 
dúfajme, zvrátenie nárastu obezity, obzvlášť u detí. Duchom zhromaždenia je pracovať pod vedením 
Európskej komisie a ukázať celej Európe príklad koordinovanej no samostatnej činnosti rôznych častí 
spoločnosti, ktorá povedie k riešeniu mnohých aspektov tohto problému. 
 
 
Vyhodnotenie 
Úrovne fyzickej aktivity u detí a mladistvých sú nízke a klesajú s vekom: 11-roční sú fyzicky aktívnejší 
ako 13- či 15-roční. Vo všetkých krajinách v štúdii HBSC asi jedna tretina všetkých detí (39%) udáva 
vykonávanie fyzickej aktivity na úrovni, ktorá spĺňa aktuálne smernice. V udávanej fyzickej aktivite však 
existujú medzi európskymi krajinami značné rozdiely, čo predstavuje od 25% do 61% pre chlapcov a od 
11% do 51% pre dievčatá vo Francúzsku, respektíve v Írsku. Dôležité faktory, Ktorými možno objasniť 
niektoré veľké geografické rozdiely, sú pravdepodobne spojené s environmentálnymi faktormi podpory 
fyzickej aktivity. Sú to hlavne možnosti aktívnej cesty do školy, dostupnosť rekreačných zariadení a 
taktiež sociálne prostredie. Ostatné faktory vrátane stupňa redukcie sedavého správania, t.j. napr. času 
stráveného pred obrazovkou televízora či počítača, sa efektívne obmedzujú doma, v školských a 
mimoškolských programoch. 
 
Zatiaľ čo sa formy fyzickej aktivity významne menia podľa miesta, vekovej skupiny a pohlavia, vo väčšine 
krajín boli chlapci aktívnejší ako dievčatá a aktivita u oboch pohlaví s vekom klesala. Toto podnecuje 
osobitný záujem o dievčatá, ktoré konzistentne vo všetkých zúčastnených krajinách a v troch vekových 
skupinách spracovaných štúdiou sú menej fyzicky aktívne ako chlapci. Vo veku 15 rokov len asi 22% 
dievčat udáva, že sú fyzicky aktívne na úrovni odporúčanej smernicami MVPA.  
 
V regionálnej populačnej škále deti nevykonávajú dostatok fyzickej aktivity, obzvlášť dievčatá a mladiství. 
Je potrebné vyvinúť úsilie na zvyšovanie fyzickej aktivity v každom veku a zebezpečiť pre to možnosti po 
celý život. Navyše, pretože existuje väčšia pravdepodobnosť, že fyzicky aktívne deti budú v porovnaní s 
neaktívnymi taktiež aktívnejšie v neskoršom živote, je pochopiteľné, že účinky fyzickej aktivity na zdravie 
dospelých sa dajú ovplyvniť zvyšovaním a udržiavaním aktívneho správania u mladých ľudí.  
 
Štúdia HBSC by mala pokračovať s použitím rovnakej metodológie a širšej participácie všetkých členských 
štátov európskeho regiónu, aby umožnila posudzovanie geografických a časových trendov a taktiež zmien 
vo fyzickej aktivite podľa veku. 
 
 
Indikátor a podkladové údaje 
Zdroj údajov 
Štúdia HBSC 2001/2002 (2).  
 
Popis údajov 
Počet detí, ktoré uviedli, že boli fyzicky aktívne po celkovú dobu 60 minút denne (nie nutne naraz); počet 
detí v škole. 
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Štúdia HBSC definuje fyzickú aktivitu nasledovným spôsobom (1,2):Fyzická aktivita je aktivita zvyšujúca 
vašu tepovú frekvenciu a intenzitu dýchania. Fyzická aktivita sa môže vykonávať pri športe, školských 
aktivitách, hraní sa s priateľmi alebo pri kráčaní do školy. Príkladmi fyzickej aktivity sú beh, rýchla chôdza, 
korčuľovanie na kolieskových korčuliach, cyklistika, tanec, jazda na skateboarde, plávanie, futbal, 
basketbal, ragby a surfovanie. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
100 × (NChild/TChild), kde NChild je počet detí daného veku spĺňajúcich smernice MVPA a TChild je 
celkový počet detí daného veku v škole. 
 
Screeningový prieskum pozostával z dvoch otázok o počte dní, kedy mladiství vykonávajú fyzickú aktivitu 
aspoň primeranej intenzity po dobu aspoň 60 minút. Prvá otázka sa pýtala na fyzickú aktivitu vykonanú v 
uplynulom týždni a druhá v typickom týždni. 
Pre dpovede boli k dispozícii tieto možnosti: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dní. 
 
Hodnotenie sa počítalo spriemerovaním výsledkov dvoch položiek. Hodnotenie 5 alebo viac klasifikovalo 
respondenta ako spĺňajúceho základné odporúčanie viac ako jednej hodiny primerane intenzívnej aktivity 
denne vo väčšine dní. 
 
Geografické pokrytie 
Rakúsko, Belgicko (Flámsko), Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Izrael, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, 
Portugalsko, Ruská federácia, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Bývalá juhoslovanská 
republika Macedónia, Ukrajina, Spojené kráľovstvo (Anglicko, Škótsko a Wales).  
 
Pokryté časové obdobie 
Štúdia 2001/2002. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Štúdie HBSC sa vykonávajú v štvorročných intervaloch. Štúdia z obdobia 2001/2002 bola šiestou a zatiaľ 
poslednou v poradí. 
 
Kvalita údajov 
Údaje sú zhromažďované vo všetkých zúčastnených krajinách a regiónoch prostredníctvom školských 
prieskumov s použitím medzinárodného výskumného protokolu. 
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Fact sheet č. 2.5 
 
 
 

Politika propagácie bezpečnej mobility a dopravy pre deti  
 
 

Indikátor 
Názov: Politika propagácie bezpečnej mobility a dopravy pre deti 
Definícia: Stupeň implementácie koncepcií politiky zameraných na prevenciu dopravných úrazov detí a 

mládeže  
Kód: RPG2_Traf_A1 
 
 
Úvod 
Tento súhrn je založený na údajoch o desiatich koncepciách politiky bezpečnosti cestnej dopravy 
špecificky zameraných na deti a mládež. Podkladom údajov je projektový prieskum Informačného 
systému indikátorov životného prostredia a zdravia (ENHIS-2) národných odborníkov zaoberajúcich sa 
koncepciami dopravnej bezpečnosti v 27 krajinách v európskom regióne WHO v rokoch 2005–2006 (pozri 
nižšie v časti Geografické pokrytie). Poskytuje informácie o zdravotnom a environmentálnom kontexte, 
relevancii koncepcie postupov a zhodnotenie situácie v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie 
Tento indikátor podľa posudku národných odborníkov hodnotí existenciu, implementáciu a presadzovanie 
špecifických národných koncepcií postupu propagácie bezpečnej mobility a dopravy deti v regióne. 
Koncepčné údaje zahŕňajú legislatívnu, licenčnú a výchovno-vzdelávaciu činnosť. 
 
 
Kľúčová správa  

 Úrazy pri cestnej doprave (RTI) sú hlavnou príčinou úmrtia detí a mládeže vo veku 5-24 rokov, ale dá 
sa im predchádzať, ak sa implementuje a presadí rad dôkazmi podložených koncepcií postupov. Vo viac 
ako 50% krajín podávajúcich hlásenie existuje legislatíva a predpisy pre zvýšenie bezpečnosti cestnej 
dopravy pre deti a mládež. V mnohých krajinách poukazuje vysoké hodnotenie indikátora na politickú vôľu 
na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy, hoci stále existuje v celom regióne priestor pre zlepšenie.  
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 ukazuje celkové hodnotenie implementácie desiatich koncepcií politiky vo vykazujúcich krajinách. 
Vyšší index odráža širší rozsah a dôslednosť koncepcií. V každej krajine, kde legislatíva Európskej únie 
(EÚ) ustanovuje rámec predpisov, existujú koncepcie založené  na tomto rámci. 
 
Obr. 2 ukazuje celkovú úroveň implementácie / presadzovania hlásenú pre každú koncepciu v krajinách. 
Najpresadzovanejšie pravidlá sa týkajú používania bezpečnostných pásov a bezpečnostných prilieb pre 
motocyklistov. Medzi koncepcie s najobmedzenejším pokrytím patrí legislatíva o používaní prilieb pre 
cyklistov a sedačiek otočených proti smeru jazdy pre deti do troch rokov. 
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Obr. 1. Implementácia desiatich koncepciía postupu zameraných na prevenciu úrazov detí a mládeže v 

cestnej doprave vo vybraných európskych krajinách, 2006  
 

 
a Pozri nižšie pod popisom údajov. Celkové hodnotenie stupňa implementácie je súčtom hodnotení za každú koncepciu: 0 = žiadna 
koncepcia; 1 = čiastočne implementovaná alebo uvedená do praxe; 2 = úplne implementovaná alebo uvedená do praxe.  
 
Vysvetlivky: 
 
 
 
 
Poznámka. Srbsko a Čierna Hora sa stali dvoma nezávislými členskými štátmi WHO v septembri 2006. Údaje v tomto fact sheete sa 
týkajú obdobia pred týmto dátumom a preto sa vzťahujú na vtedajší šťátny útvar Srbsko a Čierna Hora (Srbsko). 
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Obr. 2. Implementácia desiatich koncepcií vo vykazujúcich krajinách (%), 2006 
 

 
 
Vysvetlivky: 
 
 
 
Zdroj: ENHIS-2 projektové krajiny a krajiny dobrovoľne poskytujúce údaje. 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
RTI sú hlavným problémom verejného zdravia, hlavne u detí. Medzi kľúčové rizikové faktory patrí jazda 
neprimeranou rýchlosťou, jazda pod vplyvom alkoholu, nedostatočné alebo nesprávne používanie 
bezpečnostných pásov a detských bezpečnostných systémov (1), nepoužívanie prilieb na motocykloch a 
bicykloch, zlá konštrukcia a prostredie vozovky, nebezpečná konštrukcia vozidla (najmä predné časti 
vozidiel), nedostatočné presadzovanie bezpečnostných noriem pre cesty a slabé presadzovanie pravidiel 
cestnej premávky (2,3). Stále nebezpečnejšie prostredie chodcov často nabáda k zvýšenému používaniu 
vozidiel, čo vedie k vyšším objemom motorizovanej dopravy a zvýšenému riziku pre chodcov. 
 
Mladí vodiči sú často nadmerne reprezentovaní v určitých typoch havárií, vrátane nehôd jediného vozidla, 
nehôd spôsobených stratou kontroly, vysokou rýchlosťou a/alebo požitím alkoholu a nehôd, keď je vodič 
unavený, v noci a cez víkendy. Mladí vodiči bývajú často účastníkmi havárií s nepoužitými bezpečnostnými 
pásmi a s nízkym vekom pasažierov vo vozidle (4). Mladí ľudia preto tvoria skupinu, ktorá by veľmi 
profitovala zo zavedenia účinných koncepcií bezpečnosti cestnej premávky. 
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Účinné opatrenia na zníženie RTI existujú a prejednali sa v dokumente Svetová správa o prevencii úrazov 
v cestnej doprave (2). Prístupy zahŕňajú napríklad legislatívu pre zavedenie a presadzovanie rýchlostných 
limitov a programy pre zdvihnutie povedomia a vplyv na postoje a správanie. Opatrenia zahŕňajú 
začlenenie bezpečnostných prvkov do územnej štruktúry a plánovania dopravy, zavedenie a 
presadzovanie vhodných rýchlostných limitov; schválenie zákonov vyžadujúcich bezpečnostné pásy a 
detské bezpečnostné systémy pre všetkých pasažierov motorových vozidiel; schválenie zákonov 
vyžadujúcich od cyklistov a vodičov jednostopých vozidiel nosenie prilieb; schválenie legislatívy 
ustanovujúcej limity koncentrácie alkoholu v krvi pre vodičov a revíziu cestnej infraštruktúry na zlepšenie 
dopravnej bezpečnosti a poskytnutie bezpečnejších trás pre cyklistov a chodcov a na zmiernenie dopravy. 
Najúčinnejším príspevkom k bezpečnejšej mobilite a preprave je posilnenie všetkých článkov reťaze od 
dejiska prípadnej dopravnej nehody až po zdravotnícke zariadenie. 
 
Široká škála zásahov si vyžaduje koordinovanú činnosť inštitúcií a riadiacich orgánov v mnohých sektoroch 
ako sú doprava, verejné zdravotníctvo, polícia, finančníctvo, výchova a vzdelávanie, územná štruktúra a 
životné prostredie, s účasťou občanov vrátane súkromného sektora, odborníkov, médií a mimovládnych 
organizácií. Celkovo, riadiace orgány pre infraštruktúru alebo dopravu by sa mali viac podieľať na vývoji a 
implementácii účinných opatrení. Táto komplexnosť si vyžaduje jasné vymedzenie zodpovedností 
relevantných inštitúcií na národnej a lokálnej úrovni (5) a taktiež medzirezortnú spoluprácu, dlhodobú 
politickú angažovanosť a pridelenie dostatočných ľudských a finančných zdrojov (2). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
Rastúce dôkazy o významných dopadoch nebezpečnej dopravy na životné prostredie a zdravie podporujú 
potrebu účinných opatrení pre riešenie problémov dopravy na národných a medzinárodných úrovniach. 
Plynulá doprava umožňuje prijatie opatrení na podporu čistejších a bezpečnejších spôsobov dopravy, ako 
je pešia chôdza a cyklistika. Bezpečnosť na cestách je základným kameňom koncepcií podporujúcich 
plynulú dopravu (6). 
 
V roku 2004 prijalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu o globálnom zvyšovaní bezpečnosti cestnej 
premávky, ktorá poverila WHO koordináciou úsilí o bezpečnosť na cestách v celom systéme OSN (7). V 
tom istom roku WHO zaviedla svetové a európske hlásenia o prevencii úrazov v cestnej doprave (1,8) a 
Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijalo rezolúciu WHA57/10 nabádajúcu členské štáty k: 
 
• integrácii prevencie dopravných úrazov do programov verejného zdravia; 
• zhodnoteniu reálneho dopadu RTI; 
• implementácii národnej stratégie pre prevenciu RTI; 
• založeniu ústredného národné centra pre prevenciu RTI a podporovaniu medzirezortnej spolupráce 

rôznych ministerstiev; 
• zlepšeniu povedomia o rizikových faktoroch, obzvlášť o účinkoch nadmerného požívania alkoholu; 
• prijatiu špecifických opatrení na prevenciu a kontrolu úmrtnosti a chorobnosti spôsobenej haváriami 

na cestách a k zhodnoteniu dopadu týchto opatrení; 
• presadzovaniu existujúcich dopravných zákonov a predpisov a pracovať so školami, zamestnávateľmi 

a inými organizáciami na propagácií výchovy vodičov a chodcov a vzdelávania o bezpečnosti cestnej 
premávky; 

• uzákoneniu a striktnému presadzovaniu používania motocyklistických prilieb a zaviazať výrobcov 
automobilov k poskytnutiu bezpečnostných pásov ako aj vodičov k ich používaniu (9). 

 
V roku 2005 prijalo Valné zhromaždenie OSN druhú rezolúciu o bezpečnosti cestnej premávky, ktorá 
vyzýva členské štáty na: implementáciu odporúčaní dokumentu Svetová správa o prevencii úrazov v 
cestnej doprave, účasť na Prvom svetovom týždni bezpečnosti cestnej premávky OSN a ustanovenie tretej 
novembrovej nedele za Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd. 
 
V roku 2002 sa uskutočnilo stretnutie na najvyššej úrovni o doprave, životnom prostredí a zdraví, na 
ktorom sa prijal Celoeurópsky program (PEP) pre dopravu, zdravie a životné prostredie, ktorého úlohou je 
zosúladenie postupov Hospodárskej komisie OSN pre Európu a Regionálneho úradu WHO pre Európu a ich 
zameranie na mnohé kľúčové oblasti, vybrané v procese medzivládnej prípravy. Tieto priority a s nimi 
spojené postupy sa zameriavajú na: podporu integrácie environmentálnych a zdravotných aspektov do 
koncepcie dopravy, riešenie problémov mestskej dopravy a podporu prijateľnejších spôsobov dopravy. Pri 
adresovaní týchto priorít venuje PEP zvláštnu pozornosť potrebám krajín vo východnej a juhovýchodnej 
Európe, na Kaukaze a v strednej Ázii a taktiež ekologicky citlivým oblastiam (10). 
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V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
a životné prostredie detí pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení detí so vzťahom k životnému prostrediu. Jeden s cieľov (RPG II) sa zameriava na 
zníženie úmrtnosti a chorobnosti zo zranení, vrátane z RTI, a na zaistenie bezpečných podmienok, ktoré 
tiež napomáhajú zvýšenej fyzickej aktivite detí. 
 
V roku 2005 Regionálny výbor WHO pre Európu prijal rezolúciu o prevencii úrazov v regióne 
(EUR/RC55/R9) (12). Táto nabádala členské štáty, aby sa sústredili na prevenciu násilných a 
neúmyselných úrazov pomocou: vývoja národných akčných plánov a prieskumu, posilnenia kapacity na 
riešenie úrazov, podpory výskumu a implementácie efektívnych opatrení na prevenciu a starostlivosť o 
obete; a podporovaním siete centrálnych národných bodov poverených prevenciou násilia a úrazov. 
 
Biela kniha EÚ o doprave z roku 2001 zavádza ambiciózny program postupu od roku 2001 do roku 2010 s 
cieľom zníženia smrteľných úrazov na cestách o 50% do roku 2010 (13). V roku 2003 bol tento cieľ 
zopakovaný v Európskom programe postupu pre bezpečnosť cestnej premávky, ktorý zaviedol pojem 
zdieľanej zodpovednosti (14). 
 
Pracovná skupina pre nehody a úrazy ustanovená Generálnym riaditeľstvom pre ochranu zdravia a 
spotrebiteľa Európskej komisie (EC) na podporu bezpečnosti cestnej premávky z pohľadu verejného 
zdravotníctva  publikovala v roku 2005 konečné prehlásenie so stratégiami pre postup a bezpečnosť 
cestnej premávky. Tento dokument uvádza, že činnosti prevencie by mali byť zamerané na zraniteľných 
používateľov, budovanie kapacity a začleňovanie do programov pre podporu zdravia, poskytovanie 
zdravotníckej starostlivosti a hodnotenie (3). 
 
Celkovo, prevencia úrazov a vytváranie bezpečnej Európy má vo verejnom zdravotníctve vysokú prioritu 
pri tvorení európskej politiky, čo zdôrazňuje Komuniké EK z 23.6.2006 o Opatreniach pre bezpečnejšiu 
Európu a prijatie Odporúčania rady o prevencii úrazov a propagácii bezpečnosti (15,16) Európskym 
parlamentom v decembri 2006. Toto odporúča členským štátom: (i) vyvinúť národný systém sledovania a 
ohlasovania úrazov; (ii) zaviesť národné plány prevencie nehôd a úrazov a iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a (iii) zabezpečiť systematické zavádzanie prevencie a propagácie bezpečnosti do odborného 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 
 
 
Vyhodnotenie  
27 z 28 krajín nahlásilo opatrenia na podporu bezpečnej mobility a dopravy detí v rámci národných 
koncepcií. 
 
Legislatíva pre používanie detských bezpečnostných pásov je zahrnutá v legislatíve a predpisoch pre 
bezpečnosť cestnej premávky a je vo veľkej miere presadzovaná a implementovaná. Väčšina krajín 
presadzuje používanie bezpečnostných pásov. Malta, Slovensko a Spojené kráľovstvo (Anglicko) majú 
špecifické predpisy ohľadom používania bezpečnostných pásov. Legislatívny predpis o tom, že deti do 13 
rokov musia sedieť počas jazdy na zadných sedadlách vozidla, nie je tak široko implementovaný 
a presadzovaný. Vo väčšine krajín neexistuje žiadna koncepcia, ktorá by vyžadovala, aby deti do troch 
rokov sedeli v aute otočené tvárou proti smeru jazdy. Portugalsko ako jediná krajina plne presadzuje túto 
koncepciu. 
 
Legislatíva ohľadom nosenia bezpečnostných prilieb pri jazde motocyklom je zahrnutá do dopravných 
zákonov v takmer všetkých zúčastnených krajinách. Avšak len 10 krajín má uzákonenú povinnosť nosenia 
bezpečnostných prilieb deťmi pri vedení bicykla a z týchto len 7 (Česká republika, Chorvátsko, Fínsko, 
Malta, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko) dôsledne implementuje a presadzuje legislatívu (v Portugalsku 
táto legislatíva platí len pre detských pasažierov na bicykloch). Koordinované úsilie v tejto oblasti je veľmi 
dôležité: deti sú vystavené pri vedení bicykla nebezpečným dopravným situáciám, mali by sa prijať 
preventívne opatrenia na zaistenie ich bezpečnosti pri vedení bicykla. 
 
Asi v 75% krajín existujú obmedzenia rýchlosti v oblastiach, kde deti môžu prísť do kontaktu s dopravou, 
ale len okolo 54% krajín ich výrazne implementuje a presadzuje. Je nutné venovať väčšiu pozornosť 
presadzovaniu týchto opatrení a zamerať sa obzvlášť na rozšírenie zón s rýchlosťou obmedzenou na 30 
km/hod, ako aj na zavedenie rýchlostných limitov v mestských zónach, ktoré v niektorých krajinách 
zostávajú na úrovni 60 km/hod. Vedecký konsenzus navrhuje zníženie tejto rýchlosti (17,18). 
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Výchova bezpečnosti cestnej premávky je súčasťou školských osnov v mnohých krajinách, často ako 
súčasť legislatívy o vzdelávaní. V niektorých prípadoch je súčasťou zákona o bezpečnosti cestnej 
premávky. Dôkazy však hovoria, že samostatne nie je efektívna a musí byť súčasťou komplexného balíka 
koncepcií bezpečnosti cestnej premávky. 
 
Postupné vydávanie vodičských preukazov pre nových vodičov upravuje dopravná legislatíva špeciálne v 
zákonoch o vodičských preukazoch napríklad v Rakúsku, Malte, Slovensku a Švédsku. Krajiny so 
špeciálnymi predpismi pre dopravnú výchovu a s postupným vydávaním vodičských preukazov obvykle 
vytvorili tieto koncepcie len nedávno. 
 
Celkovo, legislatíva  a predpisy pre bezpečnosť cestnej premávky sa skôr zaviedli v starých členských 
štátoch EÚ pred májom 2004 (EÚ15) ako v nových členských štátoch a v ďalších oblastiach európskeho 
regiónu WHO. Napríklad Maďarsko malo koncepcie dopravy a predpisy zamerané na zníženie rizika pre 
deti od roku 1975, Srbsko a Čierna Hora (Srbsko) od roku 1988 a Litva od roku 2002. Nižšie úmrtnosti na 
RTI hlásené niektorými krajinami EÚ15 môžu preto byť výsledkom porovnateľne dlhodobejšej investície do 
bezpečnosti cestnej premávky. Ak je tomu tak, výsledky neskorších vývojov koncepcií v ostatných 
Krajinách by mali byť zrejmé v nadchádzajúcich rokoch. 
 
Tento indikátor hodnotí len koncepcie špecificky zamerané na deti a mládež. Mnohé koncepcie pre 
všeobecnú populáciu, ako sú tie pre jazdu pod vplyvom alkoholu, sú taktiež účinné pre deti a mládež. 
 
Pri interpretácii indikátora je nutná opatrnosť: vysoké hodnotenie nevyhnutne neznamená, že sa používa 
ten najefektívnejší balík koncepcií postupov pre prevenciu. Zo strednodobého až dlhodobého hľadiska 
bude možné finálne zhodnotiť účinnosť koncepcie až pomocou indikátorov výsledkov, ako sú napr. trendy 
v RTI a z nich vyplývajúcich úmrtí. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Odborníci pracujúci v inštitúciách pre životné prostredie a verejné zdravotníctvo, ktorí sa zaoberajú 
koncepciami bezpečnosti dopravy v krajinách ENHIS-2 a v krajinách, ktoré dobrovoľne poskytli informácie 
(pozri nižšie v časti Geografické pokrytie).  
 
Popis údajov 
Tento indikátor bol vyvinutý v spolupráci s Akčným plánom pre bezpečnosť detí, čo je projekt Európskej 
aliancie pre bezpečnosť detí (EUROSAFE). Toto je desiatka skúmaných koncepcií: 
 
1. deti musia sedieť v osobných automobiloch v detských bezpečnostných sedačkách schválených EÚ 

(do veku 12 rokov alebo podľa hmotnosti, hoci typ požadovanej sedačky sa obvykle líši s vekom); 
2. deti musia pri jazde v osobných automobiloch používať bezpečnostné pásy; 
3. deti mladšie ako 13 rokov musia počas jazdy sedieť na zadných sedadlách automobilov; 
4. deti do 3 rokov musia byť obrátené chrbtom k smeru jazdy (ak sú v sedačke); 
5. detskí cyklisti musia nosiť bezpečnostné prilby; 
6. legislatíva zakazujúca / obmedzujúca detských pasažierov na motocykloch; 
7. deti jazdiace na motocykloch musia nosiť bezpečnostné prilby; 
8. systémy rýchlostných limitov (ako spomalenie premávky a obmedzenie rýchlosti na 30 km / hod. na 

sídliskách alebo v oblastiach, kde je veľa detí) špecificky zamerané na ochranu detí v oblastiach ich 
prítomnosti (školy, ihriská atď.); 

9. výchova bezpečnosti cestnej premávky (vrátane výchovy chodcov) povinne zahrnutá v školských 
osnovách; 

10. postupné vydávanie vodičských preukazov novým vodičom. 
 
Podkladové údaje a popisné informácie o úrovni implementácie a presadzovania desiatich koncepcií sú 
uvedené v databáze ENHIS-2.  
 
Spôsob výpočtu indikátora 
Tento indikátor je súčtom hodnotení udelených desiatim koncepciám. Hodnotenie pre každú koncepciu má 
rozsah od 0 do 2: 0 = bez koncepcie, 1 = existujúca legislatíva, jasne stanovená a čiastočne 
implementovaná alebo presadzovaná, 2 = existujúca legislatíva, jasne stanovená a úplne implementovaná 
alebo presadzovaná. 
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Geografické pokrytie 
Krajiny projektu ENHIS-2 (Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a 
Španielsko) a krajiny, ktoré dobrovoľne poskytli informácie (Albánsko, Arménsko, Belgicko, Chorvátsko, 
Gruzínsko, Malta, Srbsko a Čierna Hora (Srbsko), Švédsko, Spojené kráľovstvo (Anglicko) a Uzbekistan). 
 
Pokryté časové obdobie 
Jednorazové zhodnotenie, 2005–2006. 
 
Kvalita údajov 
Celkové hodnotenie tohto združeného indikátora koncepcií sa musí interpretovať opatrne. Krajiny s 
rovnakým hodnotením indikátora nemusia nevyhnutne mať tie isté koncepcie na rovnakej úrovni 
implementácie. Navyše, pretože definície nie sú čisto kvantitatívne, je obtiažne získať presné zhodnotenie 
aktuálnej implementácie a pokrytia programov. Kvôli týmto obmedzeniam je pri interpretácii výsledkov a 
vyvodzovaní záverov rovnako dôležité preskúmať okrem celkového hodnotenia aj hodnotenie každej 
čiastkovej zložky indikátora. Napríklad, efektívnosť koncepcií, ktorých výsledkom bolo zníženie rýchlosti 
alebo používanie bezpečnostných pásov/detských bezpečnostných systémov, je oveľa dôležitejšia ako 
efektívnosť koncepcie výchovy. Avšak táto rôzna “váha efektívnosti” sa nezohľadňuje pri výpočte 
indikátora. Navyše, vysoké hodnotenie tohto indikátora by sa nemalo zamieňať s dosiahnutím celkovo 
lepšej bezpečnosti, ktorú v podstate určujú indikátory výsledkov, ako napr. úmrtnosť a chorobnosť. 
Neodporúčajú sa priame porovnania hodnotení rôznych krajín bez preskúmania jednotlivých čiastkových 
hodnotení. 
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Fact sheet č. 2.6 

 
 

 

Koncepcie postupov na redukciu a prevenciu neúmyselných úrazov detí a 
mládeže spôsobených pádmi, topením, otravami, požiarmi a dusením  

 
 

Indikátor 
Názov: Koncepcie postupov pre redukciu a prevenciu neúmyselných úrazov detí a mládeže 

spôsobených pádmi, topením, otravami, požiarmi a dusením u detí a mládeže 
Definícia: Úroveň implementácie dvanástich koncepcií pre redukciu neúmyselných úrazov 
Kód: RPG2_Hous_A1 
 
 
Úvod 
Tento fact sheet poskytuje porovnávacie zhodnotenie národných koncepcií pre neúmyselné úrazy (s 
výnimkou poranení pri cestnej doprave (RTI)), založené na odozvách na prieskum ENHIS-2 uskutočnený v 
23 krajinách európskeho regiónu WHO. Indikátor je definovaný ako hodnotenie úrovne implementácie 
rôznych koncepcií. Výsledky sa interpretujú v kontexte verejného zdravia a dopadov koncepcií, a následne 
sa zhodnotí situácia v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie  
Neúmyselné úrazy spôsobené pádmi, topením, otravami, požiarmi a dusením predstavujú hlavnú príčinu 
úmrtnosti a chorobnosti u detí a mládeže. Ochranné opatrenia by tu mohli pomôcť, prijatie a presadenie 
adekvátnej legislatívy a noriem pravdepodobne zvýšia efektívnosť takýchto opatrení. Tento indikátor je 
pohľadom na úsilie o redukciu neúmyselných poranení detí a mládeže. Zameriava sa na 12 koncepcií, 
považovaných za účinné pre znižovanie frekvencie a závažnosti neúmyselných poranení. 
 
 
Kľúčová správa  

 Na základe dosiahnutých hodnotení indikátora možno hodnotiť národné politické úsilie o redukciu 
neúmyselných úrazov detí a mládeže v regióne ako mierne, t.j. úroveň politickej angažovanosti na 
zníženie a prevenciu takýchto poranení. Všetky krajiny podávajúce hlásenie majú nejaké koncepcie, 
neexistuje tu však zosúladenie postupu a úroveň implementácie je rôzna. Konečný dopad opatrení 
koncepcie sa dá zhodnotiť len prostredníctvom indikátorov dopadu na zdravie, hlavne údajov o úmrtnosti 
a chorobnosti. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 ukazuje celkové hodnotenie implementácie 12 koncepcií v zúčastnených krajinách. Vyšší index 
odráža širší rozsah a dôslednosť koncepcií.  
 
Tabuľka 1 ukazuje podiel skúmaných krajín, ktoré implementovali a presadzovali každú koncepciu na 
vysokom (hodnotenie 2), strednom alebo nízkom stupni. Najčastejšie implementované a presadzované 
koncepcie sa vzťahujú na (i) obaly s detskou poistkou u nefarmaceutických výrobkov s potenciálnu 
možnosťou spôsobenia otravy alebo žieravých poranení a (ii) zákaz predaja zábavnej pyrotechniky deťom. 
Medzi najmenej často implementované patrí legislatíva o obaloch s detskou poistkou pre farmaceutiká, 
funkčné detektory dymu vo všetkých obydliach, bezpečne prednastavená teplotu vody v ohrievačoch 
(bojleroch), bariérové oplotenie súkromných a verejných bazénov a používanie šnúrok na detských 
odevoch. 
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Obr. 1. Stupeň implementácie 12 národných koncepcií zameraných na redukciu neúmyselných úrazov vo 

vybraných krajinách, 2006 
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Poznámka. Pozri nižšie v časti Popis údajov. Celkové hodnotenie pre stupeň implementácie je súčtom hodnotení každej koncepcie: 0 
= bez koncepcie; 1 = čiastočne implementovaná alebo presadzovaná; 2 = úplne implementovaná alebo presadzovaná. 
Zdroj: ENHIS-2 projektové krajiny a krajiny dobrovoľne poskytujúce údaje 
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Tabuľka 1. Podiel krajín implementujúcich a presadzujúcich 12 koncepcií prevencie a redukcie 
neúmyselných úrazov vo všetkých ohlasujúcich krajinách, podľa spôsobu vzniku úrazu, 2006 

 
 

Spôsob vzniku 
úrazu 

Hlavné koncepcie prevencie nehôd 
nevzťahujúcich sa na dopravu 

Podiel krajín 
implementujúcich a 

presadzujúcich 
koncepciua  

Topenie Bariérové oplotenie vyžadované pre verejné bazény Nízky 
 Bariérové oplotenie vyžadované pre súkromné 

(domáce) bazény 
Nízky 

 Výchova vodnej bezpečnosti (napr. lekcie plávania) 
povinná v školskom rozvrhu 

Stredný 

Pády Vybavenie ihriska a dopadových povrchov musí spĺňať 
bezpečnostné normy 

Vysoký 

Popáleniny a 
obarenia 
(požiare) 

Bezpečná predvolená teplota (54°C) povinná pre 
všetky vodné ohrievače 

Nízky 

 Stavebné normy vyžadujú funkčné detektory dymu 
vo všetkých obydliach  

Nízky 

 Zakázaný predaj zábavnej pyrotechniky deťom do 18 
rokov 

Vysoký 

Otravy Obal s detskou poistkou je povinný pre farmaceutiká Nízky 
 Obal s detskou poistkou je povinný pre 

nefarmaceutické výrobky s možnosťou  otravy alebo 
spôsobenia žieravých poranení (napr. domáce čistiace 
prostriedky) 

Vysoký 

Dusenie, škrtenie Informatívne výstražné nálepky sú povinné na 
výrobkoch pre zabránenie duseniu alebo škrteniu 

Vysoký 

 Použitie nejedlých materiálov je zakázané 
v potravinových výrobkoch 

Vysoký 

 Zakázané používanie sťahovacích šnúrok na detských 
odevoch 

Nízky 

  
a Podiel krajín bol vypočítaný pre tie, ktoré zaznamenali hodnotenie 2 pre danú koncepciu. Percentá sú zoskupené nasledovne: nízky 
= <50% krajín, stredný = 50–69% krajín, vysoký ≥70% krajín. 
Zdroj: ENHIS-2 projektové krajiny a krajiny dobrovoľne poskytujúce údaje. 
  

 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Analýza zdravotného a environmentálneho kontextu je uvedená v ENHIS-2 fact sheete 2.2 o úmrtnosti 
detí a mladistvých spôsobenej neúmyselnými úrazmi (pády, topenie, požiare a otravy) (1). V krátkosti, 
neúmyselné úrazy zodpovedajú za významnú časť ochorení detí a mládeže a sú pevne spojené s 
environmentálnymi podmienkami v domácnosti a v rekreačných priestoroch. Početnosť je obzvlášť vysoká 
u detí a mládeže z chudobných alebo menšinových skupín, čo môže byť spôsobené týmito faktormi: nižšie 
povedomie (alebo znalosti), nedostatočný príjem na zakúpenie bezpečnostných zariadení ako sú napr. 
detektory dymu, vyššia pravdepodobnosť bývania v starších a nevyhovujúcich domoch bez vhodných 
priestorov na hranie, slabší dozor, keďže rodičia si pravdepodobne nemôžu dovoliť zostať doma alebo 
platiť za opatrovateľskú starostlivosť (2). 
 
Existuje priestor pre výraznú redukciu početnosti a závažnosti úrazov detí. Koncepcie v tomto indikátore 
sa považujú za účinné opatrenia na redukciu úrazov, hlavne keď sú spojené s modifikáciou 
prostredia/produktu a s výchovnými kampaňami (3,4). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie a 
životné prostredie detí pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na redukciu 
podielu ochorení so vzťahom k životnému prostrediu detí (7). Jeden s cieľov (RPG II) je zameraný na 
zníženie úmrtnosti a chorobnosti zo zranení, vrátane z RTI, a na zabezpečenie podmienok, ktoré tiež 
podporujú nárast fyzickej aktivity detí (5). 
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V kontexte prevencie úrazov, Regionálny výbor WHO pre Európu prijal rezolúciu RC55/R9 nabádajúcu 
členské štáty: (a) aby sa zamerali na prevenciu násilných a neúmyselných úrazov pomocou vývoja 
národných akčných plánov; (b) vyvinúť sledovanie úrazov; (c) posilniť svoje technické a inštitucionálne 
kapacity na riešenie problému úrazov pomocou prevencie ako aj v celom reťazci traumatickej 
starostlivosti; (d) podporiť výskum účinných opatrení a implementáciu dôkazmi podložených prístupov; a 
(e) podporiť rozširovanie a zdieľanie skúseností z vývoja a implementácie koncepcií a opatrenia na 
redukciu úrazov v celom regióne (6). 
 
Európska únia (EÚ) zaviedla legislatívu na prevenciu neúmyselných úrazov detí vznikajúcich z 
nebezpečných výrobkov a zariadení, potravín a odevov. Smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
ustanovuje všeobecný záväzok uvádzať na trh len bezpečné výrobky. Niektoré kľúčové skupiny výrobkov, 
ako sú hračky, elektrické a plynové zariadenia a osobné ochranné pomôcky sú pokryté špecifickými 
smernicami, ako je smernica 88/378/EEC o bezpečnosti hračiek pre deti do 36 mesiacov veku. Dobrovoľné 
európske normy špecifikujú technické požiadavky, ako sú požiadavky na konštrukciu, inštaláciu a údržbu 
vybavenia ihrísk a pre odstránenie sťahovacích šnúrok z detských odevov. Deti sú chránené pred 
neúmyselnými úrazmi spôsobenými otravou smernicou 67/548/EEC regulujúcou balenie a označovanie 
nebezpečných látok a EÚ Zákonom o potravinách 178/2002, ktorý formuluje všeobecné požiadavky na 
potraviny (7). 
 
Navyše, v EÚ sa veľký počet koncepčných rámcových dokumentov zameriava na prevenciu úrazov. 
Predovšetkým, Európska komisia prijala v máji 2006 Komuniké o postupoch pre bezpečnejšiu Európu (8). 
Za tým nasledovalo prijatie Odporúčania rady o prevencii úrazov a podpore bezpečnosti, ktoré odporúčalo 
členským štátom: (i) vyvinúť národný systém sledovania a ohlasovania úrazov; (ii) zaviesť národné plány 
prevencie nehôd a úrazov iniciáciou medzirezortnej spolupráce; a (iii) zabezpečiť systematické zavádzanie 
podpory prevencie a bezpečnosti do odborného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (9). Program 
prevencie úrazov bol zavedený v roku 1999 a bol súčasťou Programu verejného zdravia Generálneho 
riaditeľstva pre ochranu zdravia a spotrebiteľa od roku 2002 (10). Kľúčovým nástrojom pri prevencii 
úrazov je databáza úrazov EÚ, čo je systém nemocničného sledovania úrazov, ktorý má poskytovať 
informácie o chorobnosti a okolnostiach výskytu ochorení. Ďalší rozvoj databázy úrazov zahŕňa zlepšenie 
medzinárodnej porovnateľnosti údajov zhromaždených prostredníctvom systému (11). Nakoniec, 
európsky prieskum prevencie neúmyselných úrazov zhromaždil národné údaje o úrazoch, aby sa zlepšilo 
chápanie existujúcich rámcov národných koncepcií (12). 
 
 
Vyhodnotenie 
Niektoré špecifické koncepcie prevencie boli implementované vo všetkých zúčastnených krajinách, ale 
žiadna krajina neprijala alebo plne neimplementovala či nepodporuje všetkých 12 koncepcií 
posudzovaných v tomto indikátore: to znamená, že žiadna krajina nedosiahla maximálne hodnotenie 24. 
Dvanásť z krajín má jasne stanovenú a implementovanú polovicu koncepcií (Rakúsko, Belgicko, 
Chorvátsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Malta, Slovensko, Slovinsko a 
Švédsko). V tejto oblasti sú veľké rozdiely. 
 
Existuje päť hlavných spôsobov vzniku úrazov: topenie, pády, popáleniny a obareniny (požiare), otravy a 
dusenie a škrtenie. Stupeň implementácie koncepcie pre rôzne spôsoby vzniku a v rámci každého jedného 
spôsobu vzniku úrazu sa veľmi líši: niektoré krajiny plne implementujú koncepcie, ktoré prijali len 
nedávno, zatiaľ čo ďalšie koncepcie formulované a prijaté už pred rokmi ešte stále nie sú presadzované. 
Napríklad Belgicko plne presadzuje požiadavku bariérového oplotenia pre verejné bazény, ohľadom čoho 
sa prijala legislatíva behom ostatných desiatich rokov, zatiaľ čo Albánsko túto legislatívu implementuje len 
čiastočne, hoci bola prijatá už v roku 1989. 
 
Tento indikátor poskytuje skôr informácie o úrovni pozornosti venovanej koncepciám pre redukciu 
neúmyselných úrazov, ako o dopade týchto koncepcií na zdravie. Konečný výsledok implementácie 
koncepcie by sa mal zhodnotiť podľa úrovne redukcie úmrtnosti a chorobnosti (ako vo fact sheete 2.2, 
ktorý považuje náhodné topenia a ponorenia a náhodnú otravu za hlavné príčiny úmrtí spôsobených 
neúmyselnými úrazmi). Tieto zdravotné nálezy nie sú zrejmé pri tomto indikátore koncepcie: nie je jasný 
žiadny súvislý trend týkajúci sa nedostatku preventívnych koncepcií pre topenie a otravy. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
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Odborníci pracujúci v environmentálnych a verejne-zdravotníckych inštitúciách, ktorí sa zaoberajú 
koncepciami bezpečnosti v krajinách. 
 
Popis údajov 
Tento indikátor bol vyvinutý v spolupráci s Akčným plánom pre bezpečnosť detí, čo je projekt Európskej 
aliancie pre bezpečnosť detí (EUROSAFE). Nasleduje 12 skúmaných koncepcií: 
 
1. legislatíva vyžadujúca bariérové oplotenie pre verejné bazény; 
2. legislatíva vyžadujúca bariérové oplotenie pre súkromné (domáce) bazény; 
3. koncepcia výchovy a vzdelávania v oblasti vodnej bezpečnosti (napr. lekcie plávania) je povinnou 

súčasťou školských osnov; 
4. Koncepcia vyžadujúca, aby vybavenie ihrísk a dopadových povrchov spĺňalo bezpečnostné normy; 
5. Koncepcia vyžadujúca bezpečnú predvolenú teplotu (54°C) pre všetky vodné ohrievače; 
6. Stavebné normy vyžadujúce funkčné detektory dymu vo všetkých obydliach; 
7. Legislatíva zakazujúca predaj zábavnej pyrotechniky deťom do 18 rokov; 
8. Legislatíva vyžadujúca obal s detskou poistkou pre farmaceutiká; 
9. Legislatíva vyžadujúca obal s detskou poistkou pre nefarmaceutické výrobky s potenciálnou 

možnosťou otravy alebo spôsobenia žieravých poranení (napr. domáce čistiace prostriedky); 
10. Legislatíva vyžadujúca informatívne výstražné nálepky na výrobkoch pre zabránenie duseniu alebo 

škrteniu; 
11. Legislatíva zakazujúca použitie nejedlých materiálov v potravinových výrobkoch; 
12. Legislatíva zakazujúca používanie sťahujúcich šnúrok na detských odevoch. 
 
Podkladové údaje a popisné informácie o existencii a úrovni implementácie a presadzovania 12 koncepcií 
sú uvedené v databáze ENHIS-1. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Tento indikátor je súčtom hodnotení 12 koncepcií. Hodnotenie pre každú koncepciu má rozsah od 0 do 2 : 
0 = bez koncepcie, 1 = existujúca legislatíva, jasne stanovená a čiastočne implementovaná alebo 
presadzovaná, 2 = existujúca legislatíva, jasne stanovená a úplne implementovaná alebo presadzovaná. 
Maximálne hodnotenie je 24. 
 
Geografické pokrytie 
Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Uzbekistan. 
 
Pokryté časové obdobie 
Jednorazové zhodnotenie, 2006. 
 
Kvalita údajov 
Celkové hodnotenie tohto zloženého indikátora koncepcií sa musí interpretovať opatrne. Krajiny s tým 
istým hodnotením indikátora nemusia nevyhnutne mať tie isté koncepcie na rovnakej úrovni 
implementácie. Navyše, pretože definície nie sú čisto kvantitatívne, je obtiažne získať presné zhodnotenie 
aktuálnej implementácie a pokrytia programov. Administratívne činitele v krajinách môžu mať tiež určitý 
efekt (napríklad, či existuje federálna alebo unitárna administratíva). V dôsledku týchto obmedzení je 
dôležité pri interpretovaní výsledkov a vyvodzovaní záverov skúmať každý komponent indikátorov navyše 
okrem celkového hodnotenia. Neodporúčajú sa priame porovnania hodnotení rôznych krajín bez 
preskúmania jednotlivých čiastkových hodnotení. 
 
Bolo by užitočné pokračovať v monitorovaní vývoja koncepčných rámcových dokumentov EÚ a následných 
národných výsledkov koncepcií. Pomohlo by objektívnejšie meranie implementácie, pretože údaje o 
koncepciách v tomto fact sheete odrážajú široké a subjektívne posudzovanie vybraných odborníkov z 
každej zúčastnenej krajiny. Navyše by tomuto procesu mohli pridať na objektivite lepšie štruktúrované 
hodnotenia zamerané na špecifické činitele implementácie a presadzovania. 
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Fact sheet č. 2.7 

 
 
 

Koncepcie redukcie a prevencie nadváhy a obezity u detí a mládeže  
 
 

Indikátor 
Názov: Koncepcie redukcie a prevencie nadváhy a obezity u detí a mládeže  
Definícia: Koncepcie znižovania detskej obezity 
Kód: RPG2_Hous_A2 
 
 
Úvod 
Tento súhrn prezentuje pohľad na súbor koncepcií zameraných na redukciu a prevenciu detskej nadváhy a 
obezity. Podkladom údajov je projektová štúdia Informačného systému indikátorov životného prostredia a 
zdravia (ENHIS-2), ktorú vypracovali národní odborníci a ktorá pokrýva 16 krajín v európskom regióne 
WHO  a časové obdobie rokov 2005 až 2006. Analyzovali sa s prihliadnutím na environmentálny kontext 
a koncepčný kontext a následne sa zhodnotila situácia v regióne. Deväť ďalších krajín poskytlo údaje 
dobrovoľne (pozri nižšie v časti Geografické pokrytie). 
 
 
Zdôvodnenie 
Indikátor meria stupeň implementácie 12 špecifických koncepcií v 5 širokých oblastiach koncepcií 
zameraných na prevenciu  nadváhy a obezity u detí. Koncepcie boli vybrané v súlade s Globálnou 
stratégiou WHO pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie (1) a s Akčným plánom WHO pre potraviny a výživu 
pre európsky región 2000–2005 (2). 
 
 
Kľúčová správa  

 Krajiny nahlásili pomerne vysokú úroveň implementácie koncepcií redukcie obezity. Mnohé koncepcie 
sú však implementované len čiastočne a je potrebné ďalšie úsilie na zabezpečenie dôslednejšej 
implementácie a presadzovania. Veľké rozdiely medzi krajinami zdôrazňujú potrebu spolupráce viacerých 
rezortov v tejto veci, keďže koncepcie sa týkajú mnohých oblastí ako je výživa, fyzická aktivita, 
marketing, vzdelávanie a životné prostredie. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 pomocou stupňov 0, 1, a 2 hodnotí mieru implementácie danej koncepcie postupu v danej krajine. 
Celkové hodnotenie vyjadruje stupeň implementácie 12 možných koncepcií uvedených v Tabuľke 1. Vyššie 
hodnoty indikujú vyššie úsilie vynaložené na implementáciu koncepcií. 

 
Tabuľka 1 ukazuje podiel krajín implementujúcich koncepcie na vysokom, strednom alebo nízkom stupni. 
Zistilo sa, že len dve koncepcie sú široko presadzované, hoci väčšina bola aspoň čiastočne 
implementovaná.  

 
Obr. 1. Stupeň implementácie 12 koncepcií zameraných na znižovanie nadváhy a obezity u detí, 25 

vybraných krajín, 2005–2006 
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Poznámka. Celkové hodnotenie miery implementácie je súčtom hodnotení každej koncepcie: 0 = bez koncepcie; 1 = čiastočne 
implementovaná alebo presadzovaná; 2 = úplne implementovaná alebo presadzovaná. 
Zdroj: ENHIS-2 projektové krajiny a krajiny, ktoré dobrovoľne poskytli údaje. 
 

 

Tabuľka 1. Podiel 25 skúmaných krajín implementujúcich a presadzujúcich kľúčové koncepcie postupu 
redukcie a prevencie obezity a nadváhy u detí, 2005-2006 

 
Predmet koncepcie Kľúčové koncepcie pre prevenciu a redukciu obezity Podiel krajín 

implementujúcich 
koncepciua (%) 

Legislatíva vyžaduje uvádzanie nutričných údajov ako je zloženie a 
zodpovedajúca energetická hodnota na obaloch potravín 

Vysoký 1. Marketing/ 
označovanie 

Legislatíva pre praktizovanie zodpovednej reklamy a marketingu 
potravín, hlavne s ohľadom na propagáciu a marketing potravín s 
vysokým obsahom nasýtených tukov, trans-mastných kyselín, voľných 
cukrov a soli,  zameranej na deti 

Nízky 

Národná stratégia na propagáciu konzumácie ovocia, zeleniny a 
strukovín a na znižovanie spotreby nasýtených tukov, cukrov a 
elimináciu trans-mastných kyselín z výživy 

Stredný 

Písomný dokument koncepcie, prijatý politickým orgánom, explicitne 
zameraný na výživu 

Stredný 

2. Zdravá strava a 
výživa 

Súbor odporúčaných referenčných hodnôt výživy Vysoký 
3. Fyzická aktivita Legislatíva vyžaduje v školách minimálne 30 minút fyzickej aktivity 

denne 
Nízky 

Výchova o zdraví a výžive a programy povedomia v školách Stredný 4. Výchova/ 
povedomie 
/výskum 

Národný prieskum zdravia alebo účasť na medzinárodnom prieskume 
zdravia, ktorý umožňuje monitorovanie prevalencie obezity, 

Stredný 
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stravovacích návykov, fyzickej aktivity a zdravia u detí 
Špeciálna štruktúra administratívy so zodpovednosťou za 
implementáciu koncepcie  

Stredný 

Rada pre výživu alebo iná poradenská štruktúra zodpovedná za 
poskytovanie vedeckého poradenstva tvorcom národnej koncepcie 

Stredný 

Akákoľvek forma pravidelnej vládou iniciovanej spolupráce medzi 
rôznymi stranami zodpovednými za produkciu potravín, výrobu a 
predaj, kontrolu a legislatívu a vzdelávanie o výžive 

Stredný 

5. Štruktúry 
implementácie/ 
spolupráca 

Akákoľvek forma pravidelnej konzultácie medzi ministerstvami 
zdravotníctva a poľnohospodárstva o záležitostiach vzťahujúcich sa na 
výživu 

Nízky 

 
a Percento krajín bolo vypočítané pre tie, ktoré zaznamenali hodnotenie 2 za danú koncepciu. Percentá sú zoskupené nasledovne: 
nízky = <50% krajín, stredný = 50–69% krajín, vysoký ≥70% krajín. 
Zdroj: ENHIS-2 projektové krajiny a krajiny dobrovoľne poskytujúce údaje. 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Obezita predstavuje jednu z najväčších výziev verejného zdravia pre 21. storočie; v regióne sa za 
posledné dve desaťročia strojnásobil výskyt obezity, čo je obzvlášť alarmujúci trend. Ak sa neprijmú 
žiadne opatrenia a nárast bude pokračovať tou istou rýchlosťou ako v deväťdesiatych rokoch minulého 
storočia, do roku 2010 sa odhaduje, že v regióne bude obéznych 150 miliónov dospelých a 15 miliónov 
detí a mladistvých (3). Za predpokladu, že pozorované trendy v roku 2006 budú lineárne pokračovať, 
získame odhad, že asi 41% detí vo východnej časti stredomoria a 38% detí v celom regióne bude mať 
nadváhu (4). 
 
Nezdravé stravovanie a fyzická nečinnosť najväčšou mierou prispievajú k nadváhe a obezite, ktoré patria 
k hlavným rizikovým faktorom rozširovania neprenosných chorôb. Nadváha je každoročne zodpovedná za 
viac ako 1 milión úmrtí a za 12 miliónov rokov života s poškodeným zdravím (DALY) v regióne. Spoločne 
s obezitou sú zodpovedné za asi 80% prípadov diabetu druhého typu u dospelých, 35% prípadov 
ischemickej choroby srdca a 55% prípadov hypertenzie u dospelých v regióne. Nadváha (BMI prevyšuje 
21 kg/m2) je tiež rizikovým faktorom pre rakovinu hrubého čreva, prsníka, endometriálny karcinóm 
a osteoartritídu. Obezita má tiež negatívny účinok na psychosociálne zdravie a kvalitu života (5).  
 
Zdravotné dopady nadváhy v detstve sú menej zrejmé, ale systematické pozorovania ukazujú, že detská 
obezita je pevne spojená s rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení a diabetu, ortopedických 
problémov a duševných porúch. Deti dnes čoraz častejšie trpia zdravotnými problémami v súvislosti s 
obezitou, ktoré sa kedysi obmedzovali na dospelých (6). 
 
Efektívna regulácia obezity si vyžaduje integrovaný viacrezortný prístup vrátane komplexných dlhodobých 
koncepčných opatrení. Výživové zásahy v škole, na pracovisku a v komunitách vykázali miernu účinnosť 
pre prevenciu obezity. Kombinácia zdravého stravovania a fyzickej aktivity aspoň strednej intenzity (ako 
je rýchla chôdza a ďalšie aktivity, ktorých výsledkom je intenzívnejšie dýchanie a zahriatie) 
v každodennom živote približne 30 minút denne je účinná pri znižovaní obezity. 
 
Propagácia fyzickej aktivity prostredníctvom zdravotnej výchovy je preto bezpodmienečne nutná pre 
úspech stratégií znižovania hmotnosti. Dôkazy stále viac naznačujú, že koncepcie a praktiky pre 
umožnenie fyzickej aktivity ľudí majú vyššiu pravdepodobnosť úspechu ak modifikujú zároveň fyzické 
aj sociálne prostredie (7). Zmeny koncepcie na lokálnej úrovni môžu byť obzvlášť účinné pri motivovaní 
dlhodobo zvýšenej fyzickej aktivity. Napríklad redukcia rýchlosti v cestnej doprave a zabezpečenie 
bezpečných cyklistických a peších trás môže viesť ku zvýšenej fyzickej aktivite. Zavedením zmiešaného 
územného plánovania (umiestnenie obchodov, škôl, pracovísk a ďalších destinácií do blízkosti obydlí) si 
ľudia tiež s väčšou pravdepodobnosťou vyberú pešiu chôdzu. 
 
 
Politická relevancia a kontext 
V roku 2004 Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijalo v rezolúcii WHA57.17 globálnu stratégiu pre 
stravovanie, fyzickú aktivitu a zdravie (8). Stratégia obsahuje odporúčania pre WHO a jej členské štáty, 
medzinárodných partnerov, mimovládne organizácie a súkromný sektor vyvíjať, implementovať a 
vyhodnocovať opatrenia pre boj proti rozširovaniu neprenosných ochorení prostredníctvom zdravšieho 
stravovania a zvýšenej fyzickej aktivity. Výsledky implementácie globálnej stratégie boli prezentované na 
Svetovom zdravotníckom zhromaždení v 2006. 
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V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
a životné prostredie detí pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení detí so vzťahom k životnému prostrediu (9). Jeden s cieľov (RPG II) sa zameriava na 
redukciu nadváhy a obezity implementovaním opatrení podporujúcich zdravie v súlade s globálnou 
stratégiou pre stravovanie, fyzickú aktivitu a zdravie. 
 
Európska charta pre boj proti obezite bola prijatá v novembri  2006 na Európskej ministerskej konferencii 
WHO o boji proti obezite (10). Charta ustanovuje cieľ zvrátenia trendu detskej obezity najneskôr do roku 
2015, čo si bude vyžadovať špecificky zamerané opatrenia v mnohých sektoroch. Charta vymedzuje tieto 
hlavné oblasti záujmu: znižovanie marketingového tlaku, obzvlášť so zameraním na deti; propagácia 
dojčenia; redukciu voľných (obzvlášť pridaných) cukrov, tuku a soli vo vyrábaných produktoch; adekvátne 
označovanie nutričného obsahu potravín; a propagácia chôdze, bicyklovania a aktívneho života 
prostredníctvom zlepšeného mestského plánovania a koncepcií dopravy. Dokument Propagácia fyzickej 
aktivity pre zdravie – rámec pre činnosť v európskom regióne WHO, tiež prezentovaný na Konferencii, 
poskytuje návod členským štátom, odborníkom a tvorcom koncepcií pre navrhovanie a implementáciu 
koncepcií a opatrení, ktoré prostredníctvom medzirezortnej spolupráce propagujú fyzickú aktivitu ako 
súčasť agendy národného verejného zdravia (7). 
 
Regionálna kancelária bude tiež v septembri 2007 prezentovať Druhý akčný plán pre potravinovú 
a výživovú koncepciu Regionálnemu výboru WHO (11). Ten sa bude zaoberať obezitou a chronickými 
ochoreniami so vzťahom k výžive, nedostatkom stopových prvkov, nedostatkom potravinovej bezpečnosti, 
nesprávnou výživu a ochoreniami, ktoré sa prenášajú potravinami. 
 
V roku 2005 Európska únia (EÚ) vydala Zelenú knihu Propagácia zdravej stravy a fyzická aktivita: 
európsky formát pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických ochorení (12). Účelom dokumentu bolo 
konzultovať so zainteresovanými osobami cieľ zistenia ich možného príspevku k propagácii zdravej stravy 
a fyzickej aktivity na úrovni EÚ. Dokument tiež obsahuje prehľad legislatívy označovania potravín.  
 
V tom istom roku EÚ založila zhromaždenie pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie (13). Toto zhromaždenie 
pod vedením Európskej komisie spája zainteresované osoby z komerčných, profesionálnych, 
spotrebiteľských a ďalších občianskych organizácií, za účelom dobrovoľného konania pre zastavenie a, 
dúfajme, zvrátenie nárastu obezity, obzvlášť u detí. Duchom zhromaždenia je pracovať pod vedením 
Európskej komisie a ukázať celej Európe príklad koordinovanej no samostatnej činnosti rôznych častí 
spoločnosti, ktorá povedie k riešeniu mnohých aspektov tohto problému. V Bielej knihe o potravinovej 
bezpečnosti Európskej komisie (2000) a v Programe iniciatívy verejnosti na poli verejného zdravia (2001–
2006) sú prvky koncepcií stravovania, výživy a fyzickej aktivity. 
 
 
Vyhodnotenie 
Celkovo môžeme považovať mieru implementácie koncepcií redukcie detskej obezity za pomerne vysokú. 
Značne vysoký počet krajín dosiahlo hodnotenie viac ako 12, čo predstavuje stredný bod hodnotiacej 
škály. Široký rozptyl hodnotení vypovedá o rozdieloch v úsilí implementovať koncepcie. 

Najširšie presadzované koncepcie požadujú : (i) stanovenie odporúčaných referenčných hodnôt výživy; 
(ii) označovanie potravín nutričnými informáciami; a (iii) národný prieskum alebo účasť na 
medzinárodnom zdravotnom prieskume zdravia prevalencie obezity, stravovacích návykov, fyzickej 
aktivity, životného štýlu a zdravia detí. Úzka spolupráca medzi zainteresovanými stranami a stranami 
zodpovednými za výživu tiež nasvedčuje úspešným koncepčným opatreniam so vzťahom k výžive. 
Všeobecne povedané, reakcie na túto otázku boli pozitívne. 16 z 25 zúčastnených krajín nahlásilo, že ich 
vláda iniciovala nejakú formu spolupráce rôznych strán zodpovedných za produkciu, výrobu, predaj, 
kontrolu a legislatívu potravín a za výchovu k zdravej výžive. 
 
Zdravotne propagačnej súčasti sekcie obezity a nadváhy CEHAPE RPGII sa v zúčastnených krajinách 
venuje pomerne dosť pozornosti, hoci len prostredníctvom povedomia a výchovy. 13 zo zúčastnených 
krajín nahlásilo, že majú jasne stanovené koncepcie výchovy a vzdelávania o zdravej výžive v školách 
a stratégie propagácie zvyšovania konzumácie ovocia a zeleniny. Ďalších päť, resp. deväť krajín 
implementovalo tieto dve koncepcie do určitej miery. 
 
Len malý podiel krajín má jasne stanovené koncepcie, ktoré požadujú minimálne 30 minút fyzickej 
aktivity denne v školách a 60% zúčastnených krajín nemá v tejto súvislosti žiadnu legislatívu. Podľa 
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medzinárodného súpisu dokumentov o propagácii fyzickej aktivity (14), väčšina koncepcií na motiváciu 
fyzickej aktivity sa zameriava na cyklistiku ako aj na pešiu chôdzu. 
 
Koncepcie, ktoré sa venujú zodpovednej reklame a marketingu potravinových výrobkov zameraných na 
deti sú len slabo implementované. Táto oblasť je obzvlášť dôležitá, pretože dôkazy jasne preukazujú 
súvislosť medzi propagáciou nezdravého jedla a nápojov pre deti a zlým stravovaním (zvyšovanie rizika 
obezity a nadváhy). 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
25 zúčastnených krajín s konzultáciou odborníkov, odborníkov na verejné zdravie a tvorcov koncepcie. 
 
Popis údajov 
Údaje boli zhromaždené s použitím dotazníka. Hodnotenie 0, 1 alebo 2 bolo udelené každej z 12 koncepcií 
na základe troch možností: 0 = žiadna koncepcia; 1 = čiastočne implementovaná alebo presadzovaná; 2 
= úplne implementovaná alebo presadzovaná. Krajiny taktiež poskytli názvy legislatívnych opatrení a rok 
ich implementácie. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Indikátor je kompozitným indexom (súčet hodnotení za každú položku dotazníka koncepcie). 
  
Geografické pokrytie 
ENHIS-2 projektové krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko. Krajiny 
dobrovoľne poskytujúce údaje: Albánsko, Arménsko, Belgicko, Chorvátsko, Malta, Švédsko, bývalá 
juhoslovanská republika Macedónia, Spojené kráľovstvo (Anglicko), Uzbekistan. 
 
Pokryté časové obdobie 
2005 – 2006. 
 
Kvalita údajov 
Indikátor ešte nepokrýva celý rozsah koncepčných možností, ktoré sú k dispozícii. Sila získaných údajov 
spočíva v tom, že krajiny nahlásili vysokú úroveň pochopenia a použiteľnosti 12 možností koncepcie 
a potvrdili existenciu a dostupnosť informácií potrebných k zodpovedaniu otázok dotazníka. Vo 
všeobecnosti, krajiny, ktoré sa zúčastnili na predchádzajúcom projekte ENHIS považovali indikátor za 
vysoko relevantný, čo sa týka tvorby koncepcie (15). 
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Fact sheet č. 3.1 

 
 
 

Prevalencia astmy a alergií u detí 
 
 
Indikátor 
Názov: Prevalencia astmy a alergií u detí 
Definícia: Miery výskytu príznakov astmy a alergickej nádchy a zápalu spojiviek u detí vo veku 6 – 7 

rokov a 13 – 14 rokov  
Kód: RPG3_Air_E1 
 
 
Úvod 
Tento súhrn poskytuje prehľad o prevalencii symptómov astmy a alergickej nádchy a zápalu spojiviek 
u detí podľa Medzinárodnej štúdie astmy a alergií v detstve (International Study of Asthma and Allergies 
in Childhood - ISAAC) (1). Taktiež obsahuje informácie o environmentálnom a zdravotnom kontexte, 
relevanciu a kontext koncepcie a posúdenie situácie v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie 
Výskyt astmy a alergií u detí sa za niekoľko uplynulých desaťročí stal väčším problémom. Astma sa stala 
najbežnejším chronickým ochorením u detí a je jednou z hlavných príčin hospitalizácie detí mladších ako 
15 rokov (2). Pretože stále viac ľudí je citlivých na alergény, v nasledujúcich rokoch môže narásť počet 
alergických ochorení v Európe.  
 
 
Kľúčová správa 

 ISAAC zistila, že symptómy astmy a alergickej nádchy a zápalu spojiviek predstavujú u európskych detí 
veľký podiel ochorení a že prevalencia oboch má vzrastajúcu tendenciu. Alergické a astmatické symptómy 
sú spojené, okrem iného, s kvalitou vzduchu v interiéroch a v exteriéroch.   
 
V rokoch 1999 – 2004 výskyt astmy u detí vo všetkých centrách európskej štúdie sa pohyboval od menej 
ako 5% po viac ako 20%. Koncepcie, ktoré podporujú včasné zistenie ochorenia, zabezpečujú adekvátnu 
liečbu a hlavne zlepšujú kvalitu vzduchu, pomáhajú redukovať celkový dopad ochorenia. 
 
 
Prezentácia údajov  
Údaje na Obr. 1 – 4 nevypovedajú o prevalencii vo všetkých európskych krajinách, pretože na štúdii sa 
zúčastnili len vybrané centrá (reprezentované mestami / regiónmi). Teda porovnanie vrámci krajiny 
ukazuje rozdiely medzi centrami. Najvyššiu prevalenciu symptómov astmy u detí vo veku 6 – 7 rokov 
(>20%) a 13–14 rokov (>25%) zaznamenali v Írsku a v Spojenom kráľovstve. Najnižšie miery výskytu 
astmy pre obe vekové skupiny zaznamenali v Albánsku (<5%). Symptómy alergickej nádchy a zápalu 
spojiviek boli hlásené u detí vo veku 13 – 14 rokov najčastejšie na Malte (>20%).  
 
U detí vo veku 13 – 14 rokov bol najvyšší nárast prevalencie medzi ISAAC Fázou jedna (1992 – 1998) 
a Fázou tri (1999 – 2004) zistený v Rumunsku a na Ukrajine pre astmu a v Poľsku, Rumunsku a v Ruskej 
federácii pre alergickú nádchu a zápal spojiviek. Prevalencia astmy a alergickej nádchy a zápalu spojiviek 
klesla v Írsku, na Malte a v Spojenom kráľovstve. 
 
Tieto krajiny majú viacero centier štúdie a uvádza sa priemerný výskyt. Tabuľka 1 ukazuje výskyt 
špecifický pre centrá. 
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Obr. 1. Výskyt symptómov astmy u detí vo veku 6–7 rokov a 13–14 rokov, ISAAC Fáza tri, 1999–2004 
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Poznámka. Pretože údaje boli zhromažďované len zo špecifických centier, čísla výskytu nereprezentujú krajinu. Keď boli údaje 
zhromaždené z viac ako jedného centra, počet centier je uvedený v zátvorke. 
 

 
Obr. 2. Výskyt symptómov alergickej nádchy a zápalu spojiviek u detí vo veku 6 – 7 rokov a 13 – 14 

rokov, ISAAC Fáza tri, 1999 – 2004 
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Poznámka. Pretože údaje boli zhromažďované len zo špecifických centier, čísla výskytu nereprezentujú krajinu. Keď boli údaje 
zhromaždené z viac ako jedného centra, počet centier je uvedený v zátvorke. 
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Obr. 3. Medziročná zmena miery výskytu astmy u detí medzi ISAAC Fázou jedna (1992 – 1998) a Fázou 3 (1999 – 2004) 

 
Poznámka. Počet centier v krajinách pre deti vo veku 6 – 7 rokov a 13 – 14 rokov je uvedený v zátvorkách. Keď tam 
nie je žiadne číslo, údaje boli zhromaždené z jedného centra. 
 

Obr. 4. Medziročná zmena miery výskytu alergickej nádchy a zápalu spojiviek u detí medzi  
ISAAC Fázou jedna (1992 – 1998) a Fázou 3 (1999 – 2004) 
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Poznámka. Počet centier v krajinách pre deti vo veku 6 – 7 rokov a 13 – 14 rokov je uvedený v zátvorkách. Keď tam 
nie je žiadne číslo, údaje boli zhromaždené z jedného centra. 
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Tabuľka 1. Rozsah prevalencie medzi centrami v krajinách s viac ako jedným centrom ISAAC 
 

Krajina 
Symptómy astmy Fáza tri: 

rozsah medzi centrami 

Symptómy alergickej nádchy 
a zápalu spojiviek: rozsah medzi 

centrami 

 6 – 7-roční 13 – 14-roční 6 – 7-roční 13 - 14-roční 

Taliansko 5,4 – 9,7 4,1 – 11,4 6,2 – 7,1 9,3 – 22,2 
Poľsko 12,5 – 14,5 9,4 – 11,2 11,1 – 14,5 18,4 – 19,3 
Portugalsko – 9 – 14,6 – 7,1 – 10,5 
Španielsko 7,1 – 12,4 7,1 – 13,7 6,6 – 11,1 10,5 – 18,7 
Spojené  kráľovstvo 10,2 – 20,9 9,7 – 27,8 6,9 – 10,1 10,4 – 17,6 

 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Odhaduje sa, že 20% svetovej populácie trpí alergickými ochoreniami (3). Nedávne výskumy hovoria, že 
rastie výskyt alergických ochorení v celej Európe a už sa neobmedzuje na špecifické ročné obdobia alebo 
prostredia (2,4). Astma je zápalové ochorenie priedušiek spôsobené alergénmi, vírusovými respiračnými 
infekciami a vzduchom prenosnými dráždivými látkami, zatiaľ čo genetické faktory sú predispozíciou k 
vývoju astmy (2). Alergická nádcha a zápal spojiviek je charakterizovaná kýchaním, upchatím nosa 
a svrbením nosa, očí alebo hrdla. Ako pri ostatných alergických ochoreniach, je to spôsobené 
neprimeranou reakciou imunitného systému tela na vystavenie špecifickým neinfekčným časticiam.  
 
Pri vývoji astmy aj alergickej nádchy a zápalu spojiviek existuje komplexná interakcia genetických 
a environmentálnych faktorov. Možným vysvetlením je "hygienická hypotéza“. Tá hovorí, že zvýšená 
hygiena a z toho vyplývajúci nedostatok vystavenia sa rôznym mikroorganizmom v mladom veku vplýva 
na imunitný systém tak, že schopnosť jednotlivca bojovať s určitými ochoreniami sa oslabí a osoby sú 
náchylnejšie na autoimunitné ochorenia(5).  
 
Kvalitná regulácia astmy dokáže kontrolovať poruchu a umožňuje ľuďom užívať vysokú kvalitu života. 
Včasná diagnóza a vhodné liečenie vedú k oveľa lepšej kontrole ochorenia a k lepším výsledkom. Alergia 
môže byť progresívna a zanedbávanie jej symptómov môže viesť k zhoršovaniu choroby. Podávanie liekov 
nie je jediný spôsob kontroly astmy a alergií. Taktiež je dôležité vyhnúť sa spúšťačom, ktoré dráždia 
dýchacie cesty a spôsobujú ich zápal. Dôležitým krokom je primárna prevencia na zníženie úrovne 
vystavenia bežným rizikovým faktorom, najmä tabakovému dymu, častým respiračným infekciám dolných 
dýchacích ciest v detstve a znečisteniu vzduchu (v interiéri a exteriéri). 
 
Zlá kvalita vzduchu v exteriéri, vystavenie interiérovým alergénom a život v strese sa spájajú s výskytom 
astmy a alergickej nádchy a zápalu spojiviek (6). Rastúci trend vo výskyte astmy a alergií je obzvlášť 
zrejmý v mestských oblastiach, kde sa zistilo, že deti majú viac alergických reakcií na exteriérové 
a interiérové alergény (7). Predpokladá sa, že k tomu prispieva používanie fosílnych palív a tiež vyššie 
objemy cestnej premávky v mestách (8,9). Nedávne dôkazy podporujú kauzálny vzťah medzi vystavením 
znečistenému ovzdušiu a zhoršovaním astmy, hlavne kvôli vystaveniu tuhým časticiam (PM) a ozónu (9). 
Všeobecne však existuje len málo dôkazov podporujúcich kauzálne spojenie medzi prevalenciu alebo 
incidenciou astmy a znečisteným ovzduším. Počet prípadov alergických symptómov u detí je spájaný 
s vystavením alergénom v interiéroch so zlou kvalitou ovzdušia (10). Sem patria splodiny spaľovania 
biomasy, vysoká vlhkosť a plesne, prachové roztoče, domáce zvieratá a pasívne fajčenie (ETS) (1). Deti, 
ktoré sú častejšie vystavené zlému ovzdušiu v interiéri, môžu byť viac ohrozené pôsobením exteriérových 
znečisťujúcich látok. Vplyv pasívneho fajčenia môže spôsobiť nové prípady astmy u detí, ktoré predtým 
nevykazovali žiadne symptómy. Navyše, u astmatických jednotlivcov to môže spôsobiť astmatické 
záchvaty a zhoršiť symptómy astmy (11).  
 
Navyše sa zdá, že existuje súvislosť medzi vývojom klimatických zmien a narastajúcim výskytom astmy 
a alergií u detí. Keďže vyššie teploty a skorá jar spôsobujú zvýšený výskyt vzduchom prenosného peľu, 
v priebehu posledných troch desaťročí sa precitlivenosť na peľové alergény pravdepodobne zdvojnásobila, 
obzvlášť u mladých ľudí v mnohých krajinách Európy (12). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
Zlyhanie diagnostikovania astmy a alergických ochorení vedie k neprimeranej kontrole ochorenia 
a v dôsledku toho k vyšším nákladom na liečbu. Pri riadení astmy a alergií je preto dôležité zvyšovať 
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povedomie populácie o tomto ochorení, najlepších stratégiách jeho kontroly a o dôležitosti rizikových 
faktorov a správania v prognóze. Mnohé štúdie ukázali, že astma je nedokonalo diagnostikovaná, čo často 
vedie k oneskorenej liečbe (2). Pretože environmentálne podmienky prispievajú k astme a alergiám, 
používanie liekov nie je jediný spôsob znižovania dopadu ochorenia: je pravdepodobné, že koncepcie 
zlepšujúce kvalitu interiérového a exteriérového ovzdušia majú pozitívne účinky. V mnohých krajinách sú 
tiež k dispozícii webové stránky informujúce verejnosť o správnej prevencii, napr. vyhýbanie sa 
prachovým alergénom v domácnosti používaním povlečenia na matrace alebo nechovanie domácich 
zvierat. 
 
Globálna aliancia proti chorobám dýchacích ciest (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases - 
GARD), dobrovoľná aliancia medzinárodne uznávaných organizácií a inštitúcií, je súčasťou aktivít WHO na 
zabránenie a kontrolu astmy a alergických ochorení. GARD zahŕňa Globálnu iniciatívu pre astmu (Global 
Initiative for Asthma - GINA), vytvorenú v roku 1992 organizáciou WHO a Národným inštitútom pre srdce, 
pľúca a krv v Spojených štátoch (National Heart, Lung and Blood Institute). Taktiež zahŕňa Globálnu 
iniciatívu pre Alergickú nádchu a jej dopad na astmu (Allergic Rhinitis and its impact on Astma - ARIA), na 
ktorej sa zúčasťnuje WHO. WHO Praktický prístup k pľúcnemu zdraviu (Practical Approach to Lung Health 
- PAL), stratégia navrhnutá na pomoc pracovníkom základnej lekárskej starostlivosti pri zlepšovaní 
kontroly respiračných symptómov, je použitá v implementačnej stratégii GARD (2). Svetový deň astmy je 
každoročná udalosť organizovaná iniciatívou GINA pre zlepšenie povedomia o astme a starostlivosti o 
astmatikov na celom svete. Projekt prevencie alergie a alergickej astmy je výsledkom spoločnej schôdze 
medzi WHO a Svetovou alergologickou organizáciou (World Allergy Organization) (3). Tento prístup sa 
zameriava hlavne na rôzne preventívne opatrenia proti alergii a alergickej astme. 
 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
detí a životné prostredie pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení detí so vzťahom k životnému prostrediu (13). Jeden z cieľov (RPG III) sa zameriava na 
prevenciu a redukciu chorôb dýchacích ciest spôsobených znečistením exteriérového a interiérového 
ovzdušia, čo prispieva k zníženiu frekvencie astmatických záchvatov na zabezpečenie prostredia s čistým 
ovzduším pre deti.  
 
Keďže astme možno predísť a zmierniť jej dopady, Akčný plán Európskeho spoločenstva na poli verejného 
zdravia (2003–2008) má za cieľ zhodnotiť dopad možných zásahov zdravotnej koncepcie na jej 
prevalenciu (14). 
 
 
Vyhodnotenie 
Globálne sa výskyt astmy a alergií v priebehu posledných niekoľkých desaťročí zvýšil. Štúdia ISAAC 
zameraná na deti však ukázala veľké rozdiely v mierach výskytu symptómov astmy, alergickej nádchy 
a zápalu spojiviek a ekzémov. Štúdia preukázala celkovo najvyšší výskyt astmy v anglicky hovoriacich 
rozvinutých krajinách (Austrália, Írsko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty). Rozdiely medzi 
krajinami môžu byť spôsobené faktormi ako životný štýl, stravovacie zvyky, socioekonomické rozdiely 
a environmentálne alebo klimatické faktory (7,15).  Navyše, povedomie o ochorení môže mať vplyv na jej 
prevalenciu a závažnosť v populácii (15). 
 
V európskom regióne medzi krajiny s najvyšším výskytom astmy a symptómov alergie patrí Fínsko, 
Nemecko, Írsko, Spojené kráľovstvo a odnedávna Rumunsko. Nižší výskyt astmy bol zistený v Albánsku, 
Belgicku, Estónsku, Gruzínsku, Taliansku, Litve, Španielsku a Švédsku. V niektorých krajinách s viacerými 
centrami štúdie boli zistené v ISAAC Fáza 3 odchýlky prevalencie, obzvlášť v Taliansku. Poľsko hlásilo 
vysoký počet symptómov alergickej nádchy a zápalu spojiviek, ale nízke počty prípadov astmy. Toto 
napovedá, že miera výskytu astmy môže závisieť od povedomia o astme v študovaných populáciách (16). 
 
Celkovo sa zistila vysoká miera korelácie medzi prevalenciami oboch symptómov (od 0,47 u najstarších 
detí vo Fáze 3 do 0,80 u najmladších vo Fáze 1), ako aj vysoká miera korelácie medzi zmenami v týchto 
mierach (0,47 – 0,51). 
 
Vysoký výskyt symptómov astmy nie je však nevyhnutne spojený so zvýšenými mierami výskytu 
ostatných pozorovaných alergických symptómov. To môže byť spôsobené rôznymi rizikovými faktormi pre 
tieto navzájom prepojené a napriek tomu samostatné ochorenia, alebo kvôli časovému posunu v prejavení 
symptómov. 
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Pozorované rozdiely medzi krajinami boli tiež pravdepodobne čiastočne ovplyvnené správnosťou 
písomných dotazníkov v rôznych kultúrach a jazykoch (7). 
 
Najvyšší medziročný nárast symptómov astmy bol pozorovaný u 13 – 14-ročných v Rumunsku a na 
Ukrajine, hoci výrazné nárasty boli tiež evidentné vo Fínsku a v Nemecku. V krajinách s vysokým 
výskytom v rokoch 1992 – 1998 (Írsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) bolo pozorované zníženie výskytu 
v období 1999 – 2004 u 13 – 14-ročných, ale nie u 6 – 7-ročných. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
 
Zdroj údajov 
ISAAC Fáza 1 (1992 – 1998) a Fáza 3 (1999 – 2004) (1).  
Asher et al (15). 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Údaje boli prevzaté z publikácie, ktorej autorom je Asher et al (15). Otázka na výskyt symptómov astmy 
znela takto: “Pociťovali ste v ostatných 12 mesiacoch chrčanie alebo pískanie v hrudi?” Aktuálne 
symptómy alergickej nádchy a zápalu boli stanovené na základe kladných odpovedí na obe tieto otázky: 
“Mali ste (malo vaše dieťa) v posledných 12 mesiacoch problémy s kýchaním, nádchou alebo upchatým 
nosom, bez prítomnosti prechladnutia alebo chrípky?” a ak áno, “Boli v posledných 12 mesiacoch tieto 
problémy s nosom sprevádzané svrbením a slzením očí ?”  
 
Údaje o prevalencii v krajine sa počítajú ako priemer stredísk.  
 
ISAAC Fázy 1 a 3 sú opakované prierezové štúdie pre mnohé krajiny. Štandardizované dotazníky 
vyšetrovali dve vekové skupiny: deti vo veku 6–7 rokov (odpovedali rodičia) a 13–14 rokov (odpovedali 
samostatne). 
 
Geografické pokrytie 
V európskom regióne pokryla štúdia ISAAC nasledujúce krajiny: Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Estónsko, 
Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Írsko, 
Rumunsko, Ruská federácia, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Uzbekistan. ISAAC Fázy 1 a 3 
pokrývajú 66 centier v 37 krajinách pre deti vo veku 6 – 7 rokov a 106 centier v 56 krajinách pre deti vo 
veku 13 – 14 rokov.   
 
Pokryté časové obdobie 
Súbor údajov ISAAC Fázy 1, ktorá prebehla v období rokov 1992 – 1998 (hlavne v rokoch 1994 – 1995) a 
Fázy 3, ktorá prebehla v rokoch 1999 – 2004 (hlavne v rokoch 2002 – 2003).  
 
Frekvencia aktualizácie 
Nebola stanovená. 
 
Kvalita údajov 
Údaje zobrazené v grafe nereprezentujú celé krajiny, pretože do štúdie boli zahrnuté len určité centrá 
(hlavne mestské). Podľa protokolu ISAAC každé výskumné centrum by malo získať náhodnú vzorku 3000 
detí vo veku 13 – 14 rokov prostredníctvom zoznamov školských tried. Pre zabezpečenie reprezentatívnej 
vzorky bolo na jedno centrum potrebných minimálne 10 škôl (alebo všetky školy). Ak vybraná škola 
odmietla spolupracovať, bola nahradená ďalšou náhodne zvolenou školou. Definície prípadov a závažnosť 
boli stanovené otázkami na symptómy, nie pomocou značiek či diagnóz (hoci tieto boli zaznamenané). 
Každé centrum mohlo voliteľne získať dodatočnú vzorku 3000 detí vo veku 6 – 7 rokov. Hľadala sa miera 
účasti najmenej 90%. 
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Fact sheet č. 3.2 
 

 
 

Dojčenská úmrtnosť na ochorenia dýchacích ciest 
 
 
Indikátor 
Názov: Dojčenská úmrtnosť na ochorenia dýchacích ciest 
Definícia: Ročná miera úmrtnosti spôsobenej ochoreniami dýchacích ciest u detí starších ako jeden 

mesiac a mladších ako jeden rok 
Kód: RPG3_Air_E2 
 
 
Úvod 
Tento súhrn poskytuje prehľad úmrtnosti v útlom detstve spôsobenej ochoreniami dýchacích ciest 
v krajinách európskeho regiónu WHO a časový priebeh jej zmien. Poskytuje informácie o možných 
rizikových faktoroch so vzťahom na prostredie a relevantné koncepčné opatrenia. 
 
 
Zdôvodnenie 
Indikátor poskytuje nepriame posúdenie nepriaznivého dopadu environmentálnych faktorov na zdravie 
v zraniteľnej vekovej skupine. Úmrtnosť na ochorenia dýchacích ciest po narodení závisí od mnohých 
rôznych faktorov, vrátane znečisteného ovzdušia v interiéri a exteriéri. 
 
 
Kľúčová správa 

 Existujú výrazné odchýlky v dojčenskej úmrtnosti spôsobenej ochoreniami dýchacích ciest. Ich výskyt 
stúpa od západných smerom k východným európskym krajinám. Priemerná úroveň je relatívne nízka. 
Údaje pre obdobie 1997–2002 odhaľujú pokles dojčenskej úmrtnosti (úmrtnosti dojčiat v prvom roku 
života - vo veku 28–364 dní) pre takmer všetky krajiny.  
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 prezentuje mieru úmrtnosti dojčiat spôsobenú ochoreniami dýchacích ciest za posledný rok, ktorá 
bola k dispozícii pre väčšinu krajín. Údaje sú k dispozícii v Databáze úmrtnosti WHO (1) pre 29 členských 
štátov regiónu, hoci pre niektoré krajiny sú posledné údaje, ktoré boli k dispozícii, z roku 2000 
(Francúzsko, Slovensko, Švajčiarsko a bývalá juhoslovanská republika Macedónia). Priemer pre všetky 
krajiny je 0,8. Priemerný počet úmrtí dojčiat v prvom roku života spôsobených ochoreniami dýchacích 
ciest je zobrazený v logaritmickej stupnici. 
 
Obr. 2 ukazuje zmeny v miere úmrtnosti po narodení spôsobenej ochoreniami dýchacích ciest v regióne 
od roku 1997 do roku 2002. Priemerný počet dojčenskych úmrtí spôsobených ochoreniami dýchacích ciest 
je zobrazený v logaritmickej stupnici. 
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Obr. 1. Miera dojčenskej úmrtnosti spôsobenej ochoreniami dýchacích ciest  

v európskom regióne WHO, 2001 
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Poznámka. Údaje pre Francúzsko, Slovensko, Švajčiarsko a bývalú juhoslovanskú republiku Macedónia sú z roku 
2000. 
Zdroj: Databáza úmrtnosti WHO (1). 
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Obr. 2. Zmeny v úmrtnosti po narodení spôsobenej ochoreniami dýchacích ciest  
v európskom regióne WHO, 1997−2002 
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Zdroj: Databáza úmrtnosti WHO (1). 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Ochorenie dýchacích ciest je najbežnejšou príčinou detskej chorobnosti v priemyselných krajinách, hoci 
závažná chorobnosť je v 15 rozvinutých krajinách Európskej únie (EÚ) nízka (2). V rozvíjajúcich sa 
a prechodných ekonomikách sú akútne infekcie dolných dýchacích ciest (ALRI), obzvlášť zápal pľúc, 
bežnou príčinou úmrtí a závažnej chorobnosti u detí a dojčiat. Pôvodcovia infekcií sa medzi rozvinutými 
a rozvojovými regiónmi Európy líšia: bakteriálne infekcie sú bežné v rozvojových krajinách, zatiaľ čo 
vírusové infekcie spôsobujú väčšinu ALRI v rozvinutých krajinách. V európskych krajinách s miernym 
podnebím existujú vyznačené sezónne variácie v ALRI, s výrazným nárastom výskytu v zimných 
mesiacoch a s poklesom na relatívne nízke úrovne v lete.  
 
Štúdie zistili, že existuje súvislosť medzi úrovňou nečistôt v ovzduší a detskou úmrtnosťou spôsobenou 
ochoreniami dýchacích ciest. V dôsledku toho môže nárast úmrtnosti dojčiat na ochorenia dýchacích ciest 
indikovať vyššie úrovne znečistenia interiérového a exteriérového ovzdušia a naopak klesajúca úmrtnosť 
môže indikovať zlepšenú kvalitu ovzdušia (3). Pri takýchto interpretáciách je však potrebné zachovať 
opatrnosť. 
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Navyše, vzťah medzi úmrtnosťou dojčiat spôsobenou ochoreniami dýchacích ciest a znečistením okolitého 
ovzdušia nie je jednoduchý. Dochádza k výskytu mnohých foriem ochorení dýchacích ciest a existuje 
mnoho príčin, vrátane znečistenia ovzdušia v exteriéri, znečisťujúcich látok a alergénov v domácnosti (ako 
je požívanie tuhého paliva na varenie a kúrenie, tabakový dym a prach) a taktiež infekčných činiteľov (4). 
Dôležitá môže byť aj výživa, životný štýl, prostredie a sociálne faktory a pravdepodobne majú synergický 
(navzájom sa posilňujúci) účinok. Krajiny s vysokou úmrtnosťou dojčiat na ochorenia dýchacích ciest by 
vo všeobecnosti mali byť schopné výrazne znížiť celkovú úmrtnosť dojčiat implementovaním koncepcií, 
ktoré adresujú príčiny ochorení dýchacích ciest.   
 
 

Politická relevancia a kontext 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
detí a životné prostredie pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
dopadu ochorení detí so vzťahom na životné prostredie (13). Jeden z cieľov (RPG III) je zameraný na 
prevenciu a znižovanie chorôb dýchacích ciest spôsobených znečistením exteriérového a interiérového 
ovzdušia a tým chce znížiť frekvenciu astmatických záchvatov a zabezpečiť prostredie s čistým ovzduším 
pre deti.  
 
Nesledujúce Smernice EÚ sú zamerané na dosiahnutie konečného cieľa Európskej koncepcie čistého 
ovzdušia, ktorý je zameraný na dosiahnutie takých úrovní kvality ovzdušia, ktoré neumožnia nárast 
podstatných negatívnych účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie alebo ich ohrozenie.  
 

• Rámcová smernica pre kvalitu ovzdušia 96/62/EC (6) o posudzovaní a riadení kvality okolitého 
ovzdušia ustanovuje kvalitatívne normy pre tuhé častice, NO2, SO2 a O3 (aktualizované Smernicou 
2002/3/EC), a tiež spoločné metódy a kritériá pre posudzovanie a riadenie úrovní znečistenia.  

• Smernica rady 1999/30/EC (7) sa vzťahuje na limitné hodnoty pre tuhé častice, NO2 a NOx, SO2 

a olova v okolitom ovzduší. 
• Smernica 2000/69/EC (8) sa vzťahuje na limitné hodnoty pre benzén a CO v okolitom ovzduší. 
• Smernica 2002/3/EC sa vzťahuje na O3 v okolitom ovzduší (9).  

 
Navyše, Šiesty program environmentálnych opatrení spoločenstva žiadal o vývoj tematickej stratégie pre 
znečistenie ovzdušia s cieľom dosiahnuť "úrovne kvality ovzdušia, ktoré nespôsobia nárast podstatných 
negatívnych účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie alebo ich ohrozenie" (10). Táto stratégia, 
pripravená programom Čistý vzduch pre Európu, bola prijatá v septembri 2005. Stanovila pre kvalitu 
ovzdušia v EÚ dočasné ciele so vzťahom na zdravie a odporúčala modernizáciu aktuálnej legislatívy, 
sústredenú na najzávažnejšie znečisťujúce látky a zameranú na integráciu environmentálnych záujmov do 
ostatných koncepcií a programov (11).  
 
WHO publikovala svoje prvé Smernice pre kvalitu ovzdušia v Európe v roku 1987, s druhým vydaním v 
roku 2000 (12). Po čiastočnej aktualizácii v roku 2006 sa teraz publikovali úplne revidované Smernice 
WHO pre kvalitu ovzdušia (13). Podľa posúdenia podielu ochorenií organizáciou WHO, globálne viac ako 2 
milióny predčasných úmrtí každý rok môžu byť spôsobené kombinovaným účinkom znečistenia ovzdušia 
v interiéri používaním tuhých palív (približne 1,5 miliónov úmrtí) a znečistenia exteriérového ovzdušia 
v mestách (približne 800 000 úmrtí) (4).  

 

 

Vyhodnotenie 
Priemerne 13,6% dojčenskej úmrtnosti v Európe spôsobujú ochorenia dýchacích ciest, s príslušnou mierou 
úmrtnosti 0,8 na 1000 živo narodených detí. Tento priemer však neukazuje veľké odchýlky siahajúce od 
0,025 na 1000 živo narodených detí v Rakúsku po 6,2 na 1000 živo narodených detí v Kirgizsku. Vo 
všeobecnosti sú miery úmrtnosti výrazne vyššie vo východnej Európe ako v západnej. 
 
Pokles dojčenskej úmrtnosti v dôsledku chorôb dýchacích ciest bol v minulých rokoch evidentný 
v mnohých krajinách s vysokými mierami úmrtnosti, ako sú Albánsko, Kirgizsko, Moldavsko and 
Rumunsko. Napriek tomu ostávajú miery úmrtnosti v týchto krajinách výrazne vyššie, ako vo zvyšku 
Európy. Údaje o úmrtnosti od roku 2001 ukazujú, že ochorenia dýchacích ciest podstatne prispeli 
k celkovej miere dojčenskej úmrtnosti v Rumunsku (54,56 %), Kirgizsku (53,01 %), Moldavsku (41,28 
%) a Bulharsku (35,62 %). Hlavnou príčinou vysokých mier úmrtnosti pozorovaných vo východnej Európe 
je relatívne horšia ekonomická a environmentálna situácia v týchto krajinách, čo by mohlo byť príčinou aj 
toho, že tu existuje väčší výskyt závažných akútnych infekcií dýchacích ciest.   
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Krajiny západnej Európy vykazujú veľmi nízke miery úmrtnosti dojčiat spôsobené ochoreniami dýchacích 
ciest, najpravdepodobnejšie je to kvôli vysokému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju a účinnejším 
koncepciám ochrany životného prostredia. Existujúca, hoci veľmi nízka úmrtnosť dojčiat na ochorenia 
dýchacích ciest je pravdepodobnejšie spojená s rastúcou antimikrobiálnou rezistenciou, s objavovaním 
nových patogénov a s nedostatkom účinných protivírusových liekov. Vo všeobecnosti sa však ochorenia 
dýchacích včas diagnostikujú a rýchlo sa začína s liečbou.  
 
 
Podkladové údaje indikátora 
 
Zdroj údajov 
Databáza úmrtnosti WHO (1). 
 
Popis údajov 
Počet úmrtí detí vo veku 28–364 dní za rok spôsobených ochoreniami dýchacích ciest a počet živo 
narodených detí. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Počet úmrtí na 1000 živo narodených detí sa vypočíta ako tisícnásobok podielu počtu úmrtí na ochorenia 
dýchacích ciest detí vo veku 28–364 dní za rok a počtu živo narodených detí. 
 
Geografické pokrytie 
Dvadsaťosem krajín v európskom regióne, väčšina z nich sú členské štáty EÚ. 
 
Pokryté časové obdobie 
1997–2001. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Raz ročne. 
 
Kvalita údajov 
Podkladom údajov sú národné štatistiky. Konštitučným mandátom každého členského štátu je zaviesť 
a udržiavať štatistické služby a poskytovať informácie na poli zdravia. 
 
Tento fact sheet prezentuje najnovšie údaje, ktoré boli k dispozícii pre obdobie rokov 1997–2001. Pretože 
tieto údaje sú relatívne staré, je potrebné ďalšie monitorovanie a zisťovanie aktuálnych trendov tohto 
dynamického indikátora. Údaje pre niekoľko krajín (napr. Belgicko, Dánsko a Monako) pochádzajú ešte z 
obdobia pred rokom 1996. Zároveň by sa malo zlepšiť geografické pokrytie, aby obsiahlo údaje zo 
všetkých 52 členských štátov európskeho regiónu WHO. Mnohé krajiny nenahlásili svoje údaje do 
Databázy úmrtnosti WHO pre každý rok v časovej sérii, alebo nahlásili len jeden z dvoch parametrov 
potrebných pre výpočet indikátora. 
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Fact sheet č. 3.3 
 

 
 

Vystavenie detí znečistenému vonkajšiemu ovzdušiu (tuhé častice) 
 
 
Indikátor 
Názov: Vystavenie detí znečistenému vonkajšiemu ovzdušiu (tuhé častice) 
Definícia: Priemerná koncentrácia tuhých častíc (PM10), vážená detskou populáciou za rok.  
Kód: RPG3_Air_Ex2_PM 
 
 
Úvod 
Tento súhrn je založený na ročných priemerných koncentráciách PM10 nameraných v reprezentatívnych 
mestských lokalitách. Národné odhady sa vypočítali ako stredná hodnota priemernej koncentrácie PM10 
v mestách, vážená populáciou. Taktiež obsahuje informácie o environmentálnom a zdravotnom kontexte, 
relevanciu a kontext koncepcie postupu a posúdenie situácie v európskom regióne WHO. 
 
Celková populácia (všetky vekové skupiny) miest slúžila ako vážiaci faktor pri výpočte strednej hodnoty 
indikátora pre danú krajinu. Je to kvôli nedostatku údajov z mnohých miest, špecifických pre deti a za 
predpokladu, že podiel detí v celkových mestských populáciách nie je výrazne odlišný medzi (veľkými) 
mestami v každej krajine. 
 
 
Zdôvodnenie 
Podiel ochorení spôsobených PM je úmerný hodnote tohto indikátora, ktorý kombinuje koncentráciu PM10 
a početnosť zasiahnutej populácie. Intenzita dlhodobého priemerného vystavenia určuje riziká chronických 
účinkov znečistenia na zdravie detí (napr. zhoršený vývoj funkcie pľúc) a frekvenciu akútnych účinkov, 
ako je zhoršovanie astmy alebo incidencia symptómov ochorení horných a dolných dýchacích ciest. Tento 
indikátor je tiež vo vzťahu so širokou škálou rizík zdravotných dopadov, vrátane zvýšenej úmrtnosti u 
dospelých. 
 
 
Kľúčová správa 

 Priemerné úrovne vystavenia PM10 pre krajinu sú v rozsahu od 13–14 μg/m3 (Fínsko, Írsko) po 53–56 
μg/m3 (Bulharsko, Rumunsko a Srbsko a Čierna Hora (Srbsko)). V niektorých krajinách bol pozorovaný 
veľký (trojnásobný) rozdiel vo vystavení detí pôsobeniu PM10. 
 
Priemerná úroveň indikátora pre krajinu sa vo väčšine krajín európskeho regiónu WHO v posledných 
niekoľkých rokoch výrazne nezmenila. 
 
Väčšina (89 %) ľudí (vrátane detí) v európskych mestách, kde sa monitoruje koncentrácia PM10, je 
vystavených úrovniam koncentrácie PM10, ktoré prekračujú úroveň stanovenú v smernici WHO pre kvalitu 
ovzdušia (AQG) (20 μg/m3) (1), čo výrazne zvyšuje riziko ohrozenia zdravia detí. Limitná hodnota 
Európskej únie (EÚ) 40 μg/m3 je prekročená pre 14 % ľudí. 
 
Údaje PM10 z pravidelného monitorovania nie sú k dispozícii pre 31 krajín (v ktorých žije 43 % populácie) 
regiónu, ale približný odhad svedčí o tom, že v mnohých týchto krajinách môžu existovať ešte vyššie 
úrovne znečistenia a s tým spojené zdravotné riziká. 
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Prezentácia údajov 
Obr. 1 prezentuje celkovú distribúciu koncentrácií PM10 v populácii v roku 2004 (alebo v poslednom roku, 
z ktorého údaje boli k dispozícii). Ak predpokladáme podobné podiely detí v mestkých populáciách, túto 
distribúciu môžeme považovať za približné vyjadrenie distribúcie vystavenia detí. 
 
Obr. 2 prezentuje populáciou vážené stredné hodnoty koncentrácií PM10 zmerané v 240 mestách, ktoré 
poskytli údaje o PM10 za obdobie troch rokov 2002−2004 (zo 416 miest na Obr. 1). Nárast hodnoty v roku 
2003 mohli spôsobiť meteorologické podmienky. Vo väčšine krajín je prekročená úroveň AQG pre stredné 
hodnoty koncentrácie PM10 za rok a limitná hodnota EÚ je prekročená v Grécku, Taliansku, Slovinsku a (v 
roku 2003) v Belgicku a Česku. 
 
 

Obr. 1. Percento detí žijúcich v mestách s rôznymi hladinami PM10, 2004 (alebo v poslednom roku, z 
ktorého údaje boli k dispozícií) 
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Poznámka. V niekoľkých krajinách boli podkladom zhodnotenia údaje len z jedného mesta.  
Zdroj: Databáza kvality ovzdušia AirBase pre údaje o koncentrácii PM10 (2); EUROSTAT pre údaje o mestskej populácii 
(3). 
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Obr. 2. Zmeny vo vystavení detí PM10 v mestách, 2002−2004 
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1 EU LV − limitná hodnota EÚ. 
2 AQG − Smernice pre kvalitu ovzdušia. 
Zdroj: Databáza kvality ovzdušia AirBase pre údaje o koncentrácii PM10 (2); EUROSTAT pre údaje o mestskej populácii (3). 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Veľmi malé deti, pravdepodobne vrátane nenarodených detí, sú obzvlášť citlivé na znečisťujúce látky v 
ovzduší (4). Existuje dostatok dôkazov na odvodenie kauzálneho vzťahu medzi ovzduším znečisteným 
tuhými časticami a úmrtiami na ochorenia dýchacích ciest v dojčenskom veku. Taktiež existuje dostatok 
dôkazov na odvodenie kauzálneho vzťahu medzi vystavením znečistenému ovzdušiu a nepriaznivými 
účinkami na vývoj funkcie pľúc. Obidva zvratné nedostatky funkcie pľúc a tiež chronicky redukovaný rast 
pľúc a nižšie úrovne funkcie pľúc sú spájané s pôsobením tuhých častíc. Dostupné dôkazy taktiež 
postačujú na predpoklad kauzálneho vzťahu medzi pôsobením PM a astmatickým dráždením ako aj 
zvýšenou prevalenciou a incidenciou kašľa a bronchitídy. 
 
Vo svetle nazhromaždených dôkazov WHO revidovala v roku 2005 svoje AQG pre PM (1).  Pre PM2.5 sú 
hodnoty AQG 10 μg/m3 (ročný priemer) a 25 μg/m3 (24-hodinový priemer, ktorý by sa nemal prekročiť po 
dobu viac ako 3 dni/rok). Pre PM10 boli príslušné hodnoty stanovené na 20 μg/m3 a 50 μg/m3. Pretože 
neexistujú dostatočné údaje pre deti, tieto hodnoty v smerniciach sú založené na dôkazoch vyplývajúcich 
zo štúdií dospelých. Zníženie vystavenia úrovniam AQG však zníži riziko zdravotných dopadov na deti a aj 
u dospelých.  
 
Tento fact sheet je zameraný na PM, typ znečistenia ovzdušia, ktorý je prítomný všade tam, kde žijú ľudia 
a do veľkej miery ho spôsobuje ľudská činnosť: doprava, výroba energie, vykurovanie domácností a 
mnoho priemyselných odvetví. PM je látka znečisťujúca ovzdušie, ktorá pozostáva zo zmesi tuhých a 
kvapalných častíc rozptýlených v ovzduší. Tieto častice majú rôzne fyzikálne vlastnosti (napr. veľkosť), 
chemické zloženie atď. PM sa môžu buď priamo vypúšťať do ovzdušia (primárne PM) alebo sa môžu 
vytvárať sekundárne v atmosfére z plynných prekurzorov (najmä oxid siričitý, oxidy dusíka, amoniak a 
prchavé nemetánové organické zlúčeniny) (5). Ukázalo sa, že riziko spôsobené rôznymi PM rastie s 
vystavením a existuje len málo dôkazov, ktoré by určili prahovú hodnotu, pod ktorou by neboli očakávané 
žiadne nepriaznivé zdravotné účinky (1). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
Existujú dostatočné dôkazy, že znižovanie emisií látok, ktoré v najväčšej miere znečisťujú ovzdušie, vedie 
k zníženým úrovniam znečistenia ovzdušia tuhými časticami, vplyvu na populáciu a zdravotných účinkov.  
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Celoeurópsky kontext koncepcie 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
detí a životné prostredie pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení detí so vzťahom k životnému prostrediu (13). Jeden z cieľov (RPG III) je zameraný na 
prevenciu a redukciu chorôb dýchacích ciest spôsobených znečistením exteriérového a interiérového 
ovzdušia a tým chce prispieť k znižovaniu frekvencie astmatických záchvatov a zabezpečiť prostredie s 
čistým ovzduším pre deti (6). Na dosiahnutie tohto cieľa je bezpodmienečne nutná redukcia vystavenia 
PM. 
  
Konvencia o diaľkovom cezhraničnom prenose znečistenia ovzdušia môže byť dôležitým nástrojom na 
redukciu znečistenia ovzdušia a vystavenia populácie PM (7). Pracovná skupina konvencie pre PM hodnotí 
stupeň kontroly látok znečisťujúcich prostredie, ktoré prispievajú k vytváraniu PM, čím sa už zaoberali 
existujúce protokoly ku Konvencii a iné nástroje, a taktiež rozvíja ďalšie technické a netechnické opatrenia 
na pomoc zúčastneným Stranám pri znižovaní emisií PM a vystavenia. 
 
Kontext koncepcie EÚ  
Šiesty program environmentálnych opatrení spoločenstva požadoval vývoj tematickej stratégie pre 
znečistenie ovzdušia s cieľom dosiahnuť "úrovne kvality ovzdušia, ktoré nespôsobia nárast podstatných 
negatívnych účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie alebo ich ohrozenie". Táto tematická stratégia, 
ktorú pripravil program Čistý vzduch pre Európu, bola prijatá 21. septembra 2005 (8). Stanovila dočasné 
zdravotné ciele pre kvalitu ovzdušia v EÚ a odporúčala modernizáciu aktuálnej legislatívy, sústredenú 
na najzávažnejšie znečisťujúce látky a zameranú na integráciu environmentálnych záujmov do ostatných 
koncepcií a programov.  
 
Smernica rady č. 1999/30/EC z 22. apríla 1999 zaviedla aktuálne záväzné limitné hodnoty koncentrácie 
PM10 (40 μg/m3 ako ročný priemer a 50 μg/m3 ako denný priemer, ktorý nemá byť prekročený po dobu 
viac ako 35 dní v roku) (9). Návrh smernice o kvalite ovzdušia a čistejšieho vzduchu pre Európu (8) 
obsahuje obmedzenie koncentrácií PM2.5 a je zameraný na znižovanie vystavenia populácie PM2.5. 
Podrobnosti tejto smernice sú prejednávané v EÚ. 

 

 

Vyhodnotenie 
Koncentrácie PM10 v ovzduší sú dobrou aproximáciu vystavenia populácie PM z exteriérových zdrojov. 
Početné epidemiologické štúdie vykonané v Európe a v ďalších častiach sveta ukazujú prepojenia medzi 
rôznymi indikátormi detského zdravia a exteriérovými koncentráciami PM10, ktoré v súčasnosti možno 
pozorovať v európskych mestách. Analýza WHO založená na údajoch z druhej polovice deväťdesiatych 
rokov minulého storočia indikuje, že v celom regióne môžno každoročne pripísať okolo 700 úmrtí detí vo 
veku 0-4 rokov na akútne infekcie dýchacích ciest vplyvu PM10 (10). Kvantifikovanie dopadov PM na 
chorobnosť je obtiažnejšie a menej presné, ale predbežná analýza naznačuje, že zníženie vystavenia PM10 
na 20 µg/m3 by bolo spojené so 7% poklesom incidencie kašľa a symptómov ochorení dolných dýchacích 
ciest a s 2% úbytkom prípadov hospitalizácie detí do 15 rokov s príznakmi ochorenia dýchacích ciest (11). 
Od poklesu koncentrácie PM10 o 10 µg/m3 sa očakáva zníženie počtu dní, keď deti vo veku 5-14 rokov 
trpia na symptómy ochorení dolných dýchacích ciest (zachrípnutie, ťažoba na hrudi, dýchavičnosť a kašeľ), 
o 1,9 dní ročne na jedno dieťa. Taktiež sa odhaduje zníženie počtu dní používania bronchodilátora (látky, 
ktorá rozširuje priedušky) o 18% u detí s astmou vo veku 5-14 rokov (5).  
 
Medzi odhadovanými zdravotnými účinkami vystavenia PM u dospelých dominuje nárast rizika úmrtnosti 
spôsobenej dlhodobým vplyvom jemných PM (PM2.5) (5). V súčasnosti vedie vystavenie PM 
z antropogénnych zdrojov k strate 8,6 mesiacov predpokladanej dĺžky života v Európe – od približne 3 
mesiacov vo Fínsku po viac ako 13 mesiacov v Belgicku. Celkový počet predčasných úmrtí pripisovaných 
vplyvu PM vychádza v 25 krajinách EÚ každoročne na priblične 348 000.  
 
Od aktuálnej legislatívy o vypúšťaní znečisťujúcich látok sa očakáva zníženie dopadov asi o jednu tretinu. 
Ďalšie zníženie na asi 50 % z odhadovaných dopadov pre aktuálne úrovne znečistenia by sa mohlo 
dosiahnuť implementáciou všetkých v súčasnosti realizovateľných opatrení na zníženie emisií (scenár 
maximálneho realizovateľného zníženia) (1).   
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Podkladové údaje indikátora 
 
Zdroj údajov 
Údaje PM10: AirBase (2). 
Údaje o populácii: EUROSTAT (3). 
Popis údajov 
Údaje monitorovania PM10 dodávajú štátne orgány do databázy kvality ovzdušia AIRBASE. Použité sú len 
údaje z mestských a prímestských reprezentatívnych oblastí, dostupné pre najmenej 75 % dní roku. 
Kontrolu kvality údajov a overenie klasifikácie umiestnenia stanice vykonáva Európske tematické stredisko 
pre ovzdušie a klimatické zmeny (12).  
Pre niekoľko krajín je posudzovanie založené na údajoch z jedného alebo len z mála miest. V piatich 
krajinách je mestská populácia pokrytá len pod 20%.  
Spôsob výpočtu indikátora  
Exp = SUM {(Pi/P)*Ci}, kde: 
Ci = stredná hodnota koncentrácie PM10 za rok v populačnej skupine Pi, 
P = SUM (Pi), čo je celková populácia v mestách s dostupnými údajmi. 
Geografické pokrytie 
Pre túto analýzu boli použité všetky údaje z miest s PM10 merané v mestských (alebo prímestských) 
oblastiach zahrnutých v databáze kvality ovzdušia AirBase (Tabuľka 1). Monitorovanie PM10 nie je 
vykonávané vo väčšine krajín mimo EÚ čo spôsobuje ťažkosti pri posudzovaní vystavenia v tejto časti 
regiónu. 
 
 Tabuľka 1. Dostupnosť údajov pre indikátor RPG3_Air_Ex2_PM 
 

Všetky mestá s údajmi  (2004 alebo posledné k dispozícii)  Mestá s údajmi  PM10 pre 
obdobie 2002–2004 

  Populácia 
pokrytá 

údajmi PM 

Populácia pokrytá 
údajmi PM ako 

percento celkovej 
mestskej populácie 

(%) 

Počet 
miest 

Vážený 
priemer 
PM10- 

(μg/m3) 
(%) 

 Počet 
miest 

Percento celkovej 
populácie pokryt 

údajmi PM 
(%) 

Rakúsko 3 099 246 57.5 22 26.1  12 83.2 
Belgicko 3 154 722 31.1 12 35.7  6 73.2 
Bulharsko 1 603 824 29.5 4 52.9   – 0.0 
Česká republika  3 575 340 47.6 27 35.1  18 83.2 
Dánsko 1 362 264 29.5 1 19.5   – 0.0 
Estónsko 434 763 46.6 1 17.6  1 100.0 
Fínsko  1 299 967 40.7 6 13.6  6 100.0 
Francúzsko 17 523 354 38.0 60 20.8  55 95.0 
Nemecko  23 330 650 37.7 111 23.5  64 87.7 
Grécko 3 821 970 58.6 2 40.2  2 100.0 
Maďarsko  2 174 421 32.6 4 22.9   – 0.0 
Island  160 594 59.2 1 29.9   – 0.0 
Írsko  1 168 778 48.0 4 12.7  1 15.4 
Taliansko  10 186 442 25.9 28 42.2  4 16.1 
Lotyšsko  47 005 3.0 1 14.3   – 0.0 
Litva 604 300 26.4 2 23.2   – 0.0 
Holandsko 1 812 839 14.0 4 33.4  4 100.0 
Nórsko 498 980 14.1 4 16.9  1 12.0 
Poľsko  7 212 200 30.5 31 30.6  8 53.4 
Portugalsko  1 047 589 17.5 6 31.3  4 82.0 
Rumunsko  2 435 196 21.0 3 53.0   – 0.0 
Srbsko  a Čierna Hora 
(Srbsko)  1 168 454 – 1 55.8   – 0.0 
Slovensko 1 289 422 42.6 13 34.0  4 64.5 
Slovinsko  324 198 31.9 3 40.2  3 100.0 
Španielsko  5 233 274 16.0 26 32.8  15 78.3 
Švédsko  1 181 624 15.6 2 17.2  1 97.2 
Švajčiarsko 1 883 717 34.1 5 22.2  4 93.8 
Spojené kráľovstvo 23 384 335 43.6 32 22.5   27 89.4 
Spolu 121 019 468   416     240 72.7 
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Pokryté časové obdobie 
Údaje PM10 použité pre túto analýzu pokrývajú obdobie rokov 2002–2004. Údaje z predchádzajúcich rokov 
sú k dispozícii pre obmedzený počet krajín. Pre krajiny EÚ je monitorovanie PM10 vyžadované Šiestym 
programom environmentálnych opatrení spoločenstva (13) a stratégiou, ktorá bola vyvinutá programom 
Čistý vzduch pre Európu a prijatá v septembri 2005 (8). Toto zaisťuje pokračovanie monitorovania a 
zvyšovanie pokrytia európskej populácie.  
 
Frekvencia aktualizácie 
Údaje o kvalite ovzdušia (denná koncentrácia PM10) každoročne poskytujú štátne orgány do databázy 
kvality ovzdušia AirBase. Po kontrolách kvality údajov a spracovaní údajov sú tieto sprístupnené on-line (s 
oneskorením asi jeden rok). 
 
Údaje špecifické pre mestá nie sú tak často aktualizované, ale keďže sa používajú len ako vážiaci faktor 
a z dôvodu relatívne stabilného priestorového rozloženia populácie v krajinách nie je indikátor expozície 
ovplyvnený nedostatkom každoročnej aktualizácie populačných údajov.  
 
Kvalita údajov 
Na údaje PM10 dodané do AirBase sa vzťahujú postupy zaistenia kvality a kontroly (2).  
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Fact sheet č. 3.4 

 
 
 

Vystavenie detí pasívnemu fajčeniu 
 

 
Indikátor 
Názov: Vystavenie detí pasívnemu fajčeniu 
Definícia: Podiel detí vystavených pasívnemu fajčeniu (ETS) vo svojich domovoch 
Kód: RPG3_Air_Ex2 
 
 
Úvod 
Tento súhrn je založený na údajoch o podiele detí pasívnemu fajčeniu vo svojich domovoch. Taktiež 
obsahuje informácie o environmentálnom a zdravotnom kontexte, relevanciu a kontext koncepcie postupu 
a zhodnotenie situácie v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie 
Indikátor poskytuje informácie o miere vystavenia detí pasívnemu fajčeniu v domácnosti a tak umožňuje 
posúdiť zdravotné riziká takéhoto vystavenia a efektívnosť protifajčiarskych iniciatív v celom regióne. 
 
 
Kľúčová správa 

 Viac ako polovica detí vo veku 13–15 rokov je vystavená pasívnemu fajčeniu v domácnosti vo väčšine 
krajín, pre ktoré sú k dispozícii porovnateľné informácie. V balkánskych krajinách a na Kaukaze miera 
vystavenia prekračuje 90%. 
V krajinách západnej Európy neexistujú porovnateľné informácie, ale štúdie uvádzajú, že 30–50% detí je 
v domácnosti vystavených pasívnemu fajčeniu (1,2). Tieto deti sú vo zvýšenej miere ohrozené 
nepriaznivými účinkami na ich zdravie vrátane syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS), infekcií dýchacích 
ciest, astmy a prípadne lymfómom and mozgovým nádorom. Očakáva sa, že koncepcie na zakázanie 
alebo obmedzenie fajčenia a obmedzenie reklamy povedú k zníženiu vystavenia detí pasívnemu fajčeniu. 
 
 
Prezentácia údajov  
Obr. 1 je prevzatý z Celosvetového prieskumu fajčenia u mládeže (GYTS), ktorý sa týkal detí vo veku 13–
15 rokov. Je založený na samostatných odpovediach na otázku, či “žijú v domácnostiach, kde ostatní 
fajčia v ich prítomnosti”. Geografické pokrytie porovnateľných údajov je obmedzené faktom, že na 
prieskume GYTS participovali len krajiny strednej a východnej Európy, strednej Ázie, Kaukazu a Balkánu. 
Údaje naznačujú, že v týchto krajinách je podiel 13–15-ročných vystavených pasívnemu fajčeniu v 
domácnostiach v rozmedzí od 40% do 97%. Pokiaľ ide o západnú Európu, rôzne štúdie indikujú, že podiel 
detí vystavených pasívnemu fajčeniu v domácnosti je 20–58% (1,2). 



97 
 

 
Obr. 1. Podiel 13–15-ročných vystavených pasívnemu fajčeniu vo svojich domácnostiach, 2002–2005 
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Poznámka: Srbsko a Čierna Hora sa stali dvoma samostatnými členskými štátmi WHO v septembri 2006. Počas obdobia pokrytého 
v tomto fact sheet boli spoločným štátom, dvoma entitami a takto sú aj zobrazené. 
Zdroj: GYTS (3). 
 
 
 
 
Na Obr. 2 sú údaje tiež zo samostatných odpovedí a zobrazujú podiel 15-ročných, ktorí fajčili každý deň. 
Zdrojom údajov bol prieskum HBSC (v Nemecku boli do prieskumu zahrnuté len vybrané regióny). V 
priemere približne 18% z 15-ročných odpovedalo, že fajčili každý deň, ale preukázali sa výrazné rozdiely 
medzi krajinami a medzi dievčatami a chlapcami. 
 
Denne fajčiace deti sú potenciálnym zdrojom vystavenia pasívnemu fajčeniu svojich nefajčiacich 
vrstovníkov. 
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Obr. 2. Podiel detí vo veku 15 rokov, ktoré fajčia každý deň, 2001−2002 
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Zdroj: Prieskum HBSC (4). 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Vystavenie pasívnemu fajčeniu je definované ako nedobrovoľné alebo pasívne vdychovanie ovzdušia 
znečisteného tabakovým dymom nefajčiarom. V priebehu posledných rokov sa vykonalo niekoľko 
rozsiahlych analýz účinkov pasívneho fajčenia na zdravie (5–7). Tabakový dym je pre človeka známym 
karcinogénom (7) a akákoľvek miera vystavenia pasívnemu fajčeniu nie je bez rizika. Chronické 
vystavenie pasívnemu fajčeniu zvyšuje u dospelých riziko úmrtia a ochorenia na rakovinu a choroby 
dýchacích ciest. U dojčiat a malých detí zvyšuje vystavenie pasívnemu fajčeniu riziko SIDS, akútnych 
infekcií dolných dýchacích ciest, symptómov chronického ochorenia dýchacích ciest, ochorenia stredného 
ucha,  poškodenej funkcie pľúc a astmy. U detí s astmou pasívne fajčenie zvyšuje závažnosť a frekvenciu 
astmatických záchvatov. A nakoniec, existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že vystavenie pasívnemu fajčeniu 
v detstve môže spôsobiť lymfóm a mozgové nádory. 
 
Najnovšie odhady naznačujú, že každoročne viac ako 72 000 ľudí v 25 krajinách zomiera v dôsledku 
vystavenia pasívnemu fajčeniu v domácnosti (8). 
 
WHO odhadla, že 9–13% všetkých prípadov rakoviny možno pripísať vplyvu pasívneho fajčenia 
v nefajčiarskej populácii, ktorej 50%-ná časť je vystavená pasívnemu fajčeniu (9). Ak predpokladáme, že 
35% matiek fajčí v domácnosti, potom môže byť 15–26% ochorení dolných dýchacích ciest u dojčiat 
pripísaných pasívnemu fajčeniu (9). Aplikácia týchto odhadov na populáciu európskeho regiónu 
naznačuje, že 3000 až 4500 prípadov rakoviny u dospelých a 300 000 až 550 000 prípadov ochorení 
dolných dýchacích ciest u dojčiat možno pripísať pasívnemu fajčeniu (9). 
 
Viac informácií nájdete v dokumentácii ENHIS-2 z apríla 2007 o dojčenskej úmrtnosti spôsobenej 
ochoreniami dýchacích ciest a výskyte astmy a alergií u detí. 
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Politická relevancia a kontext 
Podiel ochorení spojených s pasívnym fajčením na verejných miestach by sa mohol značne znížiť 
zakázaním fajčenia (5,10). Ďalšie opatrenia, ako oddelenie fajčiarov od nefajčiarov alebo mechanická 
výmena vzduchu nie sú tak efektívne (5,11). Zákaz fajčenie v interiéri spolu s obmedzením vystavenia 
pasívnemu fajčeniu účinne motivuje ľudí k rozhodnutiu prestať fajčiť. Ak rodičia prestanú fajčiť, ich deti 
budú menej vystavené pasívnemu fajčeniu. Ak sa však má redukovať fajčenie v domácnosti, sú potrebné 
informačné a motivačné aktivity. 
 
Pretože vo fact sheet ENHIS-2 o koncepciách pre redukciu vystavenia detí pasívnemu fajčeniu (12) je 
obsiahnutá dôslednejšia analýza záležitostí koncepcie, tu poskytujeme len krátky náčrt. 
 
Existujú dve kľúčové koncepcie so vzťahom k vystaveniu pasívnemu fajčeniu v Európe. 
 

1. Rámcová koncepcia na kontrolu tabaku WHO (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC) 
(13). Táto vstúpila do platnosti v roku 2005 a bola ratifikovaná väčšinou európskych krajín 
a ostatné krajiny tiež uvažujú o jej ratifikácii. 

 
2. Európska stratégia na kontrolu tabaku (14). V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia 

o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie detí a životné prostredie pre Európu 
(CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie podielu ochorení so vzťahom 
na životné prostredie u detí (13). Jeden z cieľov (RPG III) je zameraný na prevenciu a redukciu 
ochorení dýchacích ciest spôsobených znečistením exteriérového a interiérového ovzdušia a týmto 
chce prispieť k zníženiu frekvencie astmatických záchvatov a zabezpečiť prostredie s čistým 
ovzduším pre deti. 

Pasívne fajčenie je dominantnou forma interiérového znečistenia ovzdušia tam, kde sa fajčí tabak, 
dokonca aj v priestoroch s dostatočnou ventiláciou. 
 
Databáza kontroly tabaku bola zriadená Regionálnym úradom ako prvý krok pri vytváraní globálneho 
systému sledovania kontroly tabaku (15). Nakoniec, mal by sa zriadiť medzinárodne harmonizovaný 
systém monitorovania vystavenia nefajčiarov pasívnemu fajčeniu a monitorovania implementácie 
koncepcií zavedených v FCTC, čím by sa umožnilo sledovanie celkového vystavenia pasívnemu fajčeniu. 
 
Vyhodnotenie 
V európskom regióne existuje vysoká miera vystavenia detí pasívnemu fajčeniu. GYTS v období rokov 
2002–2005 zistil, že  40 % až 97 % detí vo veku 13–15 rokov žilo v domácnostiach, kde iní fajčili v ich 
prítomnosti. Vo všetkých krajinách, kde bol vykonávaný GYTS (pozri vyššie), okrem Česka a Litvy, bol 
pomer detí vystavených pasívnemu fajčeniu v domácnostiach vyšší ako 50%. V Balkánskych krajinách, 
Arménsku a Gruzínsku, bol podiel vyšší ako 90%. 
 
Údaje pre západnú Európu sú k dispozícii zo štúdií vypracovaných v druhej polovici deväťdesiatych rokov 
minulého storočia. Tieto zistené miery vystavenia pasívnemu fajčeniu sú v rozmedzí od 20% v Holandsku 
do 35% v Spojenom kráľovstve (Anglicko) pre deti vo veku do 4 rokov, ktoré sú obzvlášť ohrozené 
ochoreniami so vzťahom k pasívnemu fajčeniu (1). Vo Francúzsku bolo vystavených pasívnemu fajčeniu 
47% detí vo veku 4–10 rokov, zatiaľ čo podobný pomer bol zistený medzi 3–14-ročnými v Írsku (1). 
Ďalšie štúdie zistili, že podiel detí vo veku 6–12 rokov, ktoré žijú v domácnosti s aktívnym fajčiarom, bol 
okolo 50%: 46% v Nemecku, 48% vo Švajčiarsku a 58% v Taliansku a Holandsku (2). 
 
Pasívne fajčenie spôsobuje niekoľko fatálnych (napríklad SIDS) a nefatálnych (napríklad astmatické 
záchvaty) zdravotných následkov. Počet prípadov, ktoré možno pripísať pasívnemu fajčeniu, je rôzny 
medzi krajinami a regiónmi, závisí od úrovní fajčenia v týchto regiónoch. 
 
V hodnotení vplyvu pasívneho fajčenia na SIDS boli funkcie vystavenie-reakcia vyvinuté Andersonom 
a kol. (16) aplikované na 4,6 milióna detí mladších ako 1 rok v krajinách pokrytých Informačným 
systémom indikátorov životného prostredia a zdravia (ENHIS).3 
 
Tam, kde je najnižšie vystavenie (20%), medzi 110 a 250 prípadov SIDS môže byť pripísaných pasívnemu 
fajčeniu (10–22% všetkých prípadov SIDS). Tam, kde je najvyššie vystavenie (50%), môže byť 
pripísaných 250 až 480 prípadov (22–42% všetkých prípadov SIDS). Keď zoberieme do úvahy 

                                                 
3 Oblasť štúdie zahŕňala nasledujúce európske krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, 
Taliansko, Litva, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo. 
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odhadovanú prevalenciu aktívneho fajčenia v krajinách ENHIS (15), asi jednu štvrtinu všetkých prípadov 
SIDS by sme mohli pripísať vystaveniu pasívnemu fajčeniu v domácnosti. 
 
Dopad pasívneho fajčenia na astmatické záchvaty detí vo veku 14 rokov sa odhadol s pomocou nedávnej 
meta-analýzy (5) a aktuálnych odhadov výskytu fajčenia v krajinách ENHIS (15).1 Výsledky naznačili, že 
vystavenie pasívnemu fajčeniu zvyšuje počet astmatických záchvatov o 6−10%, v závislosti od 
podkladovej prevalencie fajčenia. Priemerný nárast v hodnotených krajinách je 7,5%. 
 
Pri takýchto odhadoch sa musia zvážiť aj ťažkosti, ktoré vznikli pri pokuse odhadnúť kvantifikovanú mieru 
vystavenia pasívnemu fajčeniu. Jedná sa hlavne o nedostatky v medzinárodných databázach údajov, ktoré 
sú potrebné pre posúdenia dopadu pasívneho fajčenia na zdravie na európskej úrovni. 
 
Hoci je vystavenie pasívnemu fajčeniu medzi deťmi pevne spojené s fajčením dospelých, deti môžu byť 
tiež vystavené pasívnemu fajčeniu mimo domácnosti pri iných ľudoch, ktorí aktívne fajčia, vrátane svojich 
vrstovníkov. Prieskum HBSC zistil, že v Európe v období 2001/2002 v priemere okolo 18% chlapcov 
a dievčat vo veku 15 rokov fajčilo cigarety každý deň (4). Hoci sa toto číslo nezmenilo od obdobia 
1997/1998, zakrylo národné trendy: nárast v niektorých krajinách (Česká republika, Estónsko a Litva) 
a stabilné čísla či mierny pokles v krajinách západnej Európy. Vo väčšine skúmaných krajín 15-ročné bola 
prevdepodobnosť, že dievčatá každodenne fajčili na rovnakej, ak nie vyššej úrovni, ako u chlapcov. Tento 
poznatok sa v rámci európskeho regiónu rôznil - na východe fajčí viac chlapcov ako dievčat a na severe a 
západe viac dievčat ako chlapcov. Schéma rozdielov vo fajčení medzi pohlaviami sa podobá zmenám 
pozorovaným v dospelej populácii a môže súvisieť s rozsiahlejšími zmenami postavenia žien v priemyselne 
vyspelých krajinách (4). 
 
So zreteľom na výrazný dopad pasívneho fajčenia na zdravie, hlavne u detí, mali by byť hlavným cieľom 
verejného zdravia opatrenia na obmedzenie fajčenia v interiéroch. Predovšetkým by sa snahy o redukciu 
vystavenia detí pasívnemu fajčeniu mali sústrediť na propagáciu nefajčenia v domácnostiach a 
vo vozidlách. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj 
1. GYTS (3). 
2. HBSC (4). 
 
Popis  
Samostatne uvedené údaje o vystavení detí vo veku 13–15 rokov pasívnemu fajčeniu v domácnosti zo 
školského prieskumu. Položená otázka zisťovala, či deti žijú v,domácnostiach “kde iní fajčia v ich 
prítomnosti.” 
 
Spôsob výpočtu indikátora 
Percento respondentov v národne reprezentatívnej skúmanej vzorke. 
 
Geografické pokrytie  
Albánsko, Arménsko, Bielorusko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Gruzínsko, Maďarsko, 
Kazachstan, Kirgizsko, Litva, Poľsko, Moldavsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko a Čierna Hora 
(Montenegro), Srbsko a Čierna Hora (Srbsko), Slovensko, Slovinsko, Tadžikistan, bývalá juhoslovanská 
republika Macedónia, Turecko, Ukrajina. 
 
Pokryté časové obdobie 
2002–2005. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Nie je stanovená. 
 
Kvalita 
Údaje z participujúcich krajín GYTS sú považované za jednotné a porovnateľné s použitím spoločnej 
metodológie a základného dotazníka. Toto posúdenie nasvedčuje tomu, že Európa nutne potrebuje 
zosúladený mechanizmus zhromažďovania informácií zo širšej geografickej oblasti a počas dlhšieho 
obdobia. 
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Fact sheet č. 3.5 

 
 
 

Deti, ktoré žijú v domácnostiach s problémami s vlhkosťou 
 
 
Indikátor 
Názov: Deti, ktoré žijú v domácnostiach s problémami s vlhkosťou 
Definícia: Údaje o vystavení populácie vlhkosti v domácnosti  
Kód: RPG3_Hous_Ex2 
 
 
Úvod 
Tento súhrn je založený na samostatne nahlásených údajoch zhromaždených úradom EUROSTAT o 
podiele domácností s problémami s vlhkosťou (1). Taktiež obsahuje informácie o environmentálnom a 
zdravotnom kontexte, relevanciu a kontext koncepcie postupu a posúdenie situácie v európskom regióne 
WHO. 
 
 
Zdôvodnenie 
Tento indikátor poskytuje odhad o podiele domácností, ktoré sú vystavené vlhkosti. údaje nie sú 
špecifické pre deti a pretože sú založené na hláseniach ľudí o takýchto problémoch, slúžia len ako 
indikácia rozsahu problému. Medzinárodné porovnanie je problematické, dôležité poznatky možno odvodiť 
skôr z národných trendov ako z internacionálnych rozdielov. Vystavenie vlhkosti v domácnostiach je 
dôležitým rizikovým faktorom pre mnoho ochorení, obzvlášť ochorení dýchacích ciest. 
 
 
Kľúčová správa 

☺ V nedávnych rokoch vykázal prieskum celkovej populácie v Európe klesajúci trend samostatne 
nahláseného vystavenia vlhkosti. V roku 2001 bola vlhkosti vystavená jedna šestina populácie. Miera 
vystavenia sa veľmi medzi krajinami značne líši, pohybuje sa v rozsahu 10 % až 30 %. Rozdiely môžu byť 
spôsobené kombináciou faktorov, ako sú klimatické charakteristiky, sociálno-ekonomický stav, 
charakteristiky domov, kultúra a životný štýl a existencia a efektívnosť príslušných koncepcií (napr. pre 
ventiláciu alebo tepelnú izoláciu). Deti sú zvlášť citlivé na účinky vlhkosti na zdravie, ktoré zahŕňajú 
respiračné choroby ako podráždenie dýchacích ciest, alergie a priťaženie astmy.  
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 znázorňuje podiel populácie vo vybraných európskych krajinách v období rokov 1995 až 2001, 
ktorá žije v domácnostiach so samostatne nahlásenými problémami s vlhkosťou. Celkovo podiel počas 
tohto obdobia klesol, no v niektorých krajinách zlepšenie situácie s vlhkosťou nenastalo. 
 
Obr. 2 zobrazuje dopad vlastníckeho vzťahu na vnímanie vlhkosti. Podkladom sú údaje z vybraných 
európskych krajín pre rok 1997. Viac problémov s vlhkosťou nahlásili ľudia žijúci v prenajatých obydliach 
ako ľudia žijúci vo vlastných domoch. Tento rozdiel sa zistil v mnohých prieskumoch vlhkosti a môže 
súvisieť (do miery zatiaľ nekvantifikovanej) viac so zodpovednosťou za zásahy, ako so skutočným 
vystavením. 
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Obr. 1. Podiel celkovej populácie, ktorá žije v domácnostiach so samostatne nahlásenými problémami s 
vlhkosťou, 1995–2001 
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Poznámka. Priemer Európskej únie (EÚ) je založený na dostupných údajoch z databázy EUROSTAT. 
Zdroj: EUROSTAT Panel domácností Európskeho spoločenstva (European Community Household Panel - ECHP) (1). 
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Obr. 2. Samostatne nahlásené problémy s vlhkosťou v domácnosti podľa vlastníckeho vzťahu, 1997 
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Zdroj: EUROSTAT ECHP (1). 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Vlhkosť a tepelné/vlhkostné podmienky sú problémom hlavne v európskych krajinách s miernym a vlhkým 
podnebím. Počet ľudí, činnosti ako varenie, pranie a kúpanie, používanie určitých palív na vykurovanie a 
varenie, teplota v interiéri a hlavne stupeň ventilácie, toto všetko vplýva na množstvo vodnej pary v 
ovzduší interiéru. Ku vlhkosti môže taktiež prispieť unikanie vody v dôsledku poškodenia konštrukcie.  
 
Vlhkosť v dome spôsobuje rast plesní, roztočov a rôznych mikrobiálnych pôvodcov nákazy a pri správnej 
teplote môže iniciovať chemické reakcie, ktoré vedú k uvoľňovaniu chemikálií z materiálov budovy a 
nábytku. Plesne a vlhkosť sú dôležitými rizikovými faktormi pri najrôznejších ochoreniach, najmä pri 
ochoreniach respiračného a imunitného systému. Vo všeobecnosti existujú štyri druhy zdravotných 
problémov: alergické ochorenia, podráždenie respiračného traktu, infekcia a toxikologické účinky. U ľudí 
citlivých na plesne sa môžu prejaviť symptómy ako podráždenie či upchatie nosa, suchý alebo vlhký kašeľ, 
zachrípnutie, vyrážky alebo zápaly a slziace alebo červené oči. Ľudia, ktorí trpia vážnymi alergiami na 
plesne, môžu trpieť závažnejšiou reakciou, ako sú symptómy podobné sennej nádche alebo dýchavičnosť. 
Plesne môžu tiež u astmatikov vyvolať astmatické záchvaty. U jednotlivcov s chronickými ochoreniami 
alebo s poruchami imunitného systému existuje vyššia pravdepodobnosť infekcie z plesní. 
 
WHO dospela k záveru, že súvislosť vlhkosti s kašľom, zachrípnutím a s astmou je podložená nezvratnými 
dôkazmi (2). Deti, ktoré spravidla strávia doma viac času ako dospelí a ktorých imunitný systém je stále 
vo vývoji, trpia zvýšeným rizikom vzniku respiračných ochorení, ak žijú vo vlhkých obydliach napadnutých 
plesňou. Prevalencia astmy, kašľa a zachrípnutia u detí, ktoré žijú vo vlhkých domácnostiach alebo v 
domácnostiach napadnutých plesňou, dosahuje 1,4–2,2-krát vyššie hodnoty ako u detí žijúcich v suchších 
domácnostiach (2). Podľa v súčasnosti dostupných dôkazov, 13% prípadov detskej astmy v rozvinutých 
krajinách možno pripísať vlhkosti (3). 
  
Medzi ďalšie ochorenia spojené s vystavením interiérovej vlhkosti patrí upchatie priedušiek, bronchitída, 
perzistentná alergická nádcha a ekzémy (4–7). 
 
Takisto sú tu náznaky, že vlhkosť je spojená s problémami mentálneho zdravia a s ďalšími typmi ochorení. 
Depresie a prítomnosť všeobecných symptómov ako únava, bolesti hlavy, závrate a problémy 
s koncentráciou, sú spájané so životom vo vlhkých domácnostiach alebo domácnostiach napadnutých 
plesňou (8). 
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Tento indikátor vystavenia je úzko spojený s ďalšími indikátormi kvality bývania a ich účinkami. Vlhkosť 
často súvisí so zlými podmienkami v domácnosti a so zlými sociálnymi podmienkami, zlou kvalitou 
ovzdušia v interiéri a s nedostatočnou bytovou hygienou, čo súvisí s faktormi ako preľudnenie, slabá 
výmena vzduchu, nízka teplota v interiéri a nevyhovujúca izolácia. Všetky tieto faktory majú vplyv na 
zdravotný stav. 
 
Redukciu plesní a vlhkosti v domácnostiach možno dosiahnuť rámcovou koncepciou, ktorá by popisovala 
všetky komponenty a implementáciou národných plánov. Pre implementáciu efektívnych zásahov, ako je 
obnova bytového fondu, sú potrebné finančné stimuly a podporné nástroje. 
 
 
Politická relevancia a kontext 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
detí a životné prostredie pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení detí so vzťahom k životné prostrediu (13). Jeden z cieľov (RPG III) je zameraný na 
prevenciu a redukciu ochorení dýchacích ciest spôsobených znečistením exteriérového a interiérového 
ovzdušia a týmto chce prispieť k znižovaniu frekvencie astmatických záchvatov a zabezpečiť prostredie s 
čistým ovzduším pre deti (9).  
 
Niekoľko iniciatív, akčných programov a deklarácií v rámci Programu OSN pre ľudské sídla (United Nations 
Human Settlements Programme - UN-HABITAT) koordinuje medzinárodné orgány v ich úsilí splniť 
Miléniovú deklaráciu OSN. To možno dosiahnuť podporovaním rozvoja ľudstva, ktoré je kľúčom 
k udržateľnému sociálnemu a ekonomickému pokroku vo všetkých krajinách.  
 
V januári 2006 Pakt stability EÚ pre juhovýchodnú Európu (Stability Pact for South Eastern Europe) 
implementoval dohodu o spolupráci s UN-HABITAT za účelom rozvoja sociálneho bývania a miest v celom 
regióne (10). Táto dohoda prispeje k ekonomickému rastu a pomôže krajinám v regióne dosiahnuť nutné 
reformy. 
 
V Európskych krajinách čiastočne problémy s vlhkým bývaním riešia technické stavebné predpisy (obvykle 
sú aplikovateľné len na nové budovy) a čiastočne hygienické požiadavky zamerané na to, aby podmienky 
neohrozovali život, hoci často v nich chýba požiadavka na ochranu proti nadmernej vlhkosti.   
 
Navyše, mnohé európske krajiny majú verejné zdravotné služby, ktoré podľa špecifických smerníc 
vykonávajú zdravotné kontroly obydlí. Vo všeobecnosti, existujúce koncepcie sú zamerané na 
zabezpečenie obývateľných a zdravých podmienok bývania, ale neobsahujú špecifické ciele pre podporu 
zdravia. Portugalsko, ktoré má podľa EUROSTAT najvyššiu mieru vlhkých domácností, nadväzuje na 
Štvrtú ministerskú konferenciu o životnom prostredí a zdraví (11) projektmi akčných plánov pre bývanie a 
zdravie  Tento projekt umožní všetkým samosprávam vyvinúť svoje vlastné plány založené na dokumente 
národného akčného plánu. Fínsko, jedna s krajín s najnižším vystavením vlhkému bývaniu, adresuje 
vlhkosť vo svojom Zákone o územnom plánovaní a výstavbe (132/1999), odsek 13: Stavebné predpisy D2 
Ovzdušie v interiéri a ventilácia budov (2003) (12). Spojené kráľovstvo nedávno vyvinulo Systém 
posudzovania zdravého bývania a bezpečnosti, v ktorom sú hodnotené obytné budovy podľa zdravotných 
rizík. Vlhkosť a plesne tu vystupujú ako jedny z najpodstatnejších problémov (13). 
 
Rozdiely medzi krajinami môžu byť do určitej miery spôsobené existenciou a implementáciou koncepcií na 
prevenciu vlhkosti v obydliach. Zodpovednosť za prevenciu alebo redukciu vlhkosti je vo veľkej miere 
ponechaná na jednotlivcovi alebo držiteľovi domácnosti. Pri voľnom obchode s bytmi sú viac ohrozené 
domácnosti zraniteľné kvôli sociálno-ekonomickým podmienkam pretože si môžu dovoliť len príbytok 
nízkej kvality a pravdepodobne budú mať väčšie problémy. 
 
 
Vyhodnotenie 
Celkovo, indikátor ukazuje trend znižovania vystavenia vlhkosti vo väčšine krajín, ktoré poskytli údaje. 
Napriek tomu priemerne 16% populácie bolo v roku 2001 stále vystavených vlhkosti. Tento podiel sa však 
medzi rôznymi krajinami značne líši. Je pravdepodobné, že vystavenie vlhkosti v domácnosti je 
podceňovaným problémom, keďže je k dispozícii len málo údajov. Vlhkosť, a hlavne pleseň, môžu mať 
výrazné dopady na zdravie a prispievajú k vývoju chronických zdravotných problémov.   
 
Deti sú citlivejšie ako dospelí na vystavenie znečistenému ovzdušiu v interiéri, vrátane plesní a baktérií, 
ktorých početnosť s nadmernou vlhkosťou rastie (14,15). Niekoľko štúdií z Fínska, Nemecka, Talianska 



107 
 

a Švédska, zameraných na astmu a alergické symptómy u malých detí a ich rodičov, prinieslo dobré 
dôkazy na podporu tohto tvrdenia (16–18). 
 
Nedostatok záväzných koncepcií noriem pre obydlia spolu s a veľkým počtom organizácií a úradov 
zodpovedných za bytovú politiku,  značne komplikuje obnovu bytového fondu. V tomto kontexte by 
medzinárodné fóra mali podporiť rozvoj a implementáciu národných viacrezortných koncepcií špecifických 
opatrení zameraných na bytový fond. V krajinách mimo EÚ je potrebné zaviesť štandardizované postupy 
zhromažďovania týchto údajov.  
 
 
Podkladové údaje indikátora 
 
Zdroj údajov 
Databáza EUROSTAT ECHP, hlavne premenlivé faktory problémov bývania (1). 
 
Popis údajov 
Údaje o vystavení vlhkosti v domácnosti rutinne zhromažďoval do roku 2001 ECHP prostredníctvom 
databázy EUROSTAT (krajiny EÚ participovali dobrovoľne). Od roku 2006 sú k dispozícii nové údaje 
založené na novom rámcovom predpise EÚ Štatistika o príjmoch a životných podmienkach (EU Statistics 
on Income and Living Conditions - EU-SILC), povinnom pre všetky krajiny EÚ, ktorý poskytuje údaje 
v podobnom formáte (percento populácie žijúce vo vlhkých domácnostiach).  
 
Použité otázky: 
ECHP:  
Máte niektorý z nasledujúcich problémov so svojím bývaním? 
Zatekajúca strecha (Áno/Nie) 
Vlhké steny, podlahy, základy atď. (Áno/Nie) 
Pleseň na okenných rámoch alebo podlahách (Áno/Nie). 
 
EU-SILC:  
Zatekajúca strecha, vlhké steny /podlahy/základy alebo pleseň na okenných rámoch alebo podlahe 
(Áno/Nie). 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Originálne údaje dodané organizáciou EUROSTAT. 
 
Geografické pokrytie 
Pre údaje ECHP: 14 z 15 krajín patriacich do EÚ pred májom 2004 (2 len pre 1995/1996). 
Pre údaje SILC: všetky krajiny EÚ. 
 
Pokryté časové obdobie 
Pre údaje ECHP: 1994–2001. 
Pre údaje SILC: 2006 a pokračuje. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Každoročne, hoci prístup k údajom môže byť oneskorený. 
Kvalita údajov 
Slabé stránky: údaje ECHP aj EU-SILC sa spoliehajú na subjektívne posúdenia rezidentov a preto nie sú 
vedecky presné. Nemožno priamo odvodiť žiadnu súvislosť so zdravotnými účinkami a obsiahnuté sú len 
krajiny EÚ. Nakoniec, medzinárodné porovnania môžu byť ovplyvnené mnohými faktormi a preto je ich 
použiteľnosť obmedzená. 
 
Silné stránky: údaje sú zhromažďované konzistentnou metodológiou, každoročne budú k dispozícii pre 
všetky krajiny EÚ a poskytnú dobrú indikáciu národných trendov.  

 
 

Referencie 
1. Europe in figures – EUROSTAT yearbook 2006–07. 4. Living conditions and welfare. EUROSTAT - 

Štatistický úrad európskych spoločenstiev, 2007 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-06-001-04/EN/KS-CD-06-001-04-
EN.PDF, verzia z 12. marca 2007).  



108 
 

2. Správa z WHO druhého technického stretnutia pre kvantifikáciu ochorení spôsobených 
nevyhovujúcim bývaním. Kodaň, WHO regionálny úrad pre Európu, 2006 

(http://www.euro.who.int/Housing/20060519_2, verzia z 12. marca 2007). 
3. WHO druhé technické stretnutie pre kvantifikáciu ochorení spôsobených nevyhovujúcim bývaním. 

Kodaň, WHO regionálny úrad pre Európu, 2007 
(http://www.euro.who.int/Document/HOH/EBD_report.pdf, verzia z 15. marca 2007). 

4. Brunekreef B. et al. Associations between questionnaire reports of home “dampness” and childhood 
respiratory symptoms. The Science of the Total Environment, 1992, 127:79–89. Cited in Bornehag 
CG et al. Dampness in Buildings and Health, Nordic interdisciplinary Review of the Scientific Evidence 
on Associations between Exposure to “Dampness” in Buildings and Health Effects (NORDDAMP). 
Indoor Air, 2001, 11:72–86. 

5. Jaakkola JJK, Hwang Bing-Fang, Jaakkola N. Home dampness and molds, parental atopy, and 
asthma in childhood: a six-year population-based cohort study. Environmental health perspectives, 
2005, 113:357-361.   

6. Bornehag CG et al. 'Dampness' at home and its association with airway, nose, and skin symptoms 
among 10 851 preschool children in Švédsko: a cross-sectional study. Indoor air, 2005, 15(Suppl 
10):S48-55. 

7. WHO európske centrum pre životné prostredie a zdravie. The LARES project (Large Analysis and 
Review of European housing and health Status). Preliminary overview. Kodaň, WHO regionálny úrad 
pre Európu, 2006 (http://www.euro.who.int/Housing/activities/20020711_1, verzia z 13. marca 
2007). 

8. Review of evidence on housing and health. Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a 
zdraví, Budapešť, 23.-25. júna 2004 (EUR/04/5046267/BD/1) 
(www.euro.who.int/document/HOH/ebackdoc01.pdf, verzia z 12. marca 2007). 

9. Children’s Environment and Health Action Plan for Europe. Štvrtá ministerská konferencia o životnom 
prostredí a zdraví, Budapešť, 23.-25. júna 2004 (EUR/04/5046267/7) 
(http://www.euro.who.int/document/e83338.pdf, verzia z 2. marca 2007).  

10. UN-HABITAT signs new social housing improvement programme for southeast Europe. Nairobi, 
Program ľudských sídel OSN, 2006 
(http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=1483&catid=5&typeid=6&subMenuId=0, verzia z 15. 
marca 2007). 

11. Declaration. Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví, Budapešť, 23.-25. júna 
2004 (EUR/04/5046267/6) (http://www.euro.who.int/document/e83335.pdf, verzia z 16. marca 
2007). 

12. Zákon o územnom plánovaní a výstavbe (132/1999), odsek 13: Stavebné predpisy D2 - interiérové 
ovzdušie a ventilácia budov (2003) 
(http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=33667&lan=EN, verzia z 13. marca 2007). 

13. Housing Health and Safety Rating System. Londýn, Communities and Local Government, 2007 
(http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1152820, verzia z 13. marca 2007). 

14. Flynn et al. Indoor air pollutants affecting child health. Schaumburg, IL, American College of Medical 
Toxicology. 2000 (http://www.acmt.net/content/resources/monographs/IndoorAirPolution.pdf.   

15. de Garbino JP, ed. Children’s health and the environment. Ženeva, Svetová zdravotnícka 
organizácia, 2004 (http://libdoc.who.int/publications/2005/9241562927_eng.pdf, verzia z 12. marca 
2007). 

16. Wickman M et al. Strategies for preventing wheezing and asthma in small children. Allergy, 2003, 
58:742–747. 

17. Simoni M et al. Mould/dampness exposure at home is associated with respiratory disorders in Italian 
children and adolescents: the SIDRIA-2 Study. Occupational and environmental medicine, 2005, 
62:616–622. 

18. German Environmental Survey 2003/06 (GerES IV) for Children. Dessau, Umweltbundesamt, 2006 
(http://www.umweltbundesamt.de/survey-e/us03/uprog.htm, verzia z 12. marca 2007). 

 

Ďalšie informácie 
WHO európske centrum pre životné prostredie a zdravie. Prevalence of asthma and allergies in children. 
Kodaň, WHO regionálny úrad pre Európu (ENHIS-2 fact sheet č. 3.1). 
 
EU Stability Pact for South Eastern Europe [webová stránka]. Brusel, Špeciálny koordinátor Paktu stability 
pre juhovýchodnú Európu, 2007 (http://www.stabilitypact.org/, verzia z 13. marca 2007). 
 
Autori: Alexandra Cucu, docent, Univerzita medicíny a farmakológie “Carol Davila”, Bukurešť, Rumunsko; 
Matthias Braubach, Európske centrum WHO pre životné prostredie a zdravie, Bonn, Nemecko. 



109 
 

                                                                                                                                
Fact sheet č. 3.6 

 
 
 

Podiel detí, ktoré žijú v domácnostiach, kde sa používajú tuhé palivá 
 
 

Indikátor 
Názov: Podiel detí, ktoré žijú v domácnostiach, kde sa používajú tuhé palivá 
Definícia: Percento detí vo veku 0 - 4, 5 - 9 a 10 - 14 rokov, ktoré žijú v domácnostiach, kde sa používa 

uhlie, drevo alebo trus ako hlavné zdroje paliva pre vykurovanie a varenie  
Kód: RPG3_ Hous_Ex3 
 
 
Úvod 
Tento súhrn prezentuje podiel detí, ktoré žijú v domácnostiach, kde sa na varenie a vykurovanie používa 
tuhé palivo. Poskytuje informácie o súvisiacich zdravotných rizikách, relevanciu a kontext koncepcie 
postupu a posúdenie situácie v európskom regióne WHO. Taktiež poskytuje odporúčanie pre ďalšie 
monitorovanie a informácie o podkladových údajoch. 
 
 
Zdôvodnenie 
Indikátor poskytuje všeobecnú mieru vystavenia znečisťujúcim látkam z interiérových zdrojov spaľovania, 
so zvláštnym ohľadom na jemné častice. Pokiaľ ide o zdravie detí, epidemiologické štúdie dokazujú, že 
riziko detskej chorobnosti a úmrtnosti na zápal pľúc je vyššie v domácnostiach, kde sa používa tuhé 
palivo, ako v domácnostiach, kde sa používajú kvapalné alebo plynné palivá. 
 
 
Kľúčová správa  

 Používanie tuhého paliva v domácnostiach 52 členských štátoch európskeho regiónu WHO v roku 2004 
kolísalo od menej ako 5% po viac ako 70%, hoci regionálny priemer 16% bol v porovnaní s ostatnými 
regiónmi nízky. Geografická charakteristika vykazuje postupný nárast smerom zo západu na východ 
regiónu. Štúdie naznačujú, že limitná koncentrácia Smernice kvality vzduchu WHO 20 μg/m3 pre ročné 
PM10 (1) sa prekračuje vo väčšine domácností, kde sa používajú tuhé palivá, čo poukazuje na závažný 
problém verejného zdravia v regióne. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 zobrazuje hodnotu indikátora pre posledný rok, z ktorého údaje boli k dispozícii, pre európske 
členské štáty plus Lichtenštajnsko. Predpokladá sa, že miera vystavenia detí spaľovaniu tuhých palív je 
rovnaká ako celková miera vystavenia v populácii. 
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Obr. 1. Podiel detí vo veku 0−14 rokov, ktoré žijú v domácnostiach, kde sa používajú tuhé palivá, 

európsky región WHO plus Lichtenštajnsko, 2004 
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Poznámka. Aktuálny podiel detí vo veku 0 − 14 rokov žijúcich v domácnostiach, kde sa používa tuhé palivo je nižší 
ako 5% v štátoch Andorra, Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, 
Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Luxemburg, Malta, Monako, 
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, San Marino, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turkménsko a 
Spojené kráľovstvo. 
Zdroj: Svetové zdravotnícke štatistiky (2). 

 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Varenie a vykurovanie tuhými palivami ako sú trus, drevo, poľnohospodárske zvyšky, tráva, slama, 
drevené uhlie a uhlie, patrí k hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v interiéri. Dym v interiéri obsahuje 
rôzne znečisťujúce látky škodlivé pre zdravie, ako sú častice (komplexné zmesi chemikálií v tuhej forme a 
kvapôčok), oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, oxidy síry, formaldehyd a karcinogény ako benzo[a]pyrén a 
benzén. Malé častice s priemerom 10 µm alebo menším (PM10) dokážu preniknúť hlboko do pľúc. 
Najmenšie častice s priemerom 2.5 µm alebo menším (PM2.5) majú pravdepodobne najvyšší potenciál 
poškodiť zdravie. 
 
Vystavenie spaľovaniu tuhých palív v neúčinných kachliach pri nevyhovujúcej ventilácii môže mať vážne 
dopady na zdravie, hlavne u žien a malých detí, pretože trávia väčšinu svojho času v domácnosti (3). Z 
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1,6 milióna úmrtí na celom svete so vzťahom k znečistenému ovzdušiu v interiéri v dôsledku používania 
tuhého paliva tvoria 52% podiel deti vo veku do päť rokov. Existujú pevné dôkazy o tom, že vystavenie 
znečistenému ovzdušiu v interiéri zvyšuje riziko zápalu pľúc u detí v tejto vekovej skupine, a riziko 
chronického ochorenia dýchacích ciest a rakoviny pľúc (súvisí s používaním uhlia) u dospelých vo veku 
nad 30 rokov (4).  
 
Existujú nejaké dôkazy pre súvislosti medzi dymom z biomasy a rakovinou pľúc, astmou, kataraktmi a 
tuberkulózou. Na základe niekoľkých dostupných štúdií existujú sugestívne dôkazy o prepojení medzi 
znečistením interiérového ovzdušia a nepriaznivými výsledkami tehotenstva, obzvlášť nízkou hmotnosťou 
novorodenca. Pre spojenia s ischemickou chorobou srdca a rakovinou nosa a hrtanu existujú zatiaľ len 
predbežné dôkazy (5).  
 
Nie je zatiaľ celkom jasné, akým mechanizmom vystavenie vplýva na vývoj ochorení, vieme však, že malé 
častice a niekoľko ďalších znečisťujúcich látok obsiahnutých v interiérovom dyme, spôsobujú zápal 
dýchacích ciest a pľúc a oslabujú imunitnú reakciu. Oxid uhoľnatý má tiež systémové účinky, pretože 
znižuje kapacitu krvi prenášať kyslík. Ďalšie komponenty znečisteného interiérového ovzdušia môžu 
spôsobiť zmutovanie zdravých buniek na rakovinové. 
 
 
Politická relevancia a kontext 
V septembri 2000 Svetový summit hláv štátov stanovil Miléniové rozvojové ciele (MDG) (6). Ich hlavnou 
úlohou je motivovať zdravý a prosperujúci vývoj na celom svete. Siedmym MDG je zachovateľnosť 
životného prostredia. V tomto kontexte WHO označila "podiel populácie, ktorá používa na varenie tuhé 
palivá" ako indikátor pokroku smerom k integrácii princípov udržateľného rozvoja do koncepcií 
a programov krajiny. Navyše, znečistenie interiérového ovzdušia ako dôsledok energetických problémov 
domácnosti súvisí s dosiahnutím ďalších MDG, obzvlášť tých na znižovanie detskej úmrtnosti (Cieľ 4) 
a zlepšovanie zdravia matiek (Cieľ 5). 
 
Európske členské štáty WHO prehlásili, že sa budú usilovať výrazne znížiť chorobnosť a úmrtnosť na 
akútne a chronické ochorenia dýchacích ciest (7). Plánujú to uskutočniť prostredníctvom vývoja stratégií 
kvality interiérového a exteriérového ovzdušia, ktoré berú do úvahy špecifické potreby detí a zlepšenia 
prístupu k zdravším a bezpečnejším systémov vykurovania a varenia. 
 
Opatrenia na redukciu znečistenia interiérového ovzdušia a s tým spojených dopadov na zdravie siahajú 
od prechodu na čistejšie alternatívy ako je plyn, elektrina, solárna energia a moderné biopalivá, po 
zlepšovanie pecí alebo odsávačov, ktoré odsávajú zdraviu škodlivé znečisťujúce látky von a zmenu 
caharakteristiky správania. Existuje naliehavá potreba preskúmať skutočný rozsah problému v Európe 
a podľa toho podporiť úspešné a udržateľné zásahy. 
 
 
Vyhodnotenie 
Všetky posudzovania sú založené na indikátore, ako je definovaný pre MDG: percento populácie 
používajúce tuhé palivá. Nie všetky krajiny vykonali prieskumy používania energie na varenie a 
vykurovanie. Kde nie sú k dispozícii údaje, indikátor je modelovaný; o krajinách s hrubým národným 
dôchodkom viac ako US$ 10 500 môžeme predpokladať, že dosiahli takmer kompletný prechod na 
čistejšie palivá pre varenie (používalú menej ako 5% tuhých palív). 
 
Podľa regionálneho posúdenia podielu ochorení súvisiacich s používaním tuhých palív WHO, ktoré 
vypracovalo ústredie WHO v roku 2006 so zdravotnými údajmi z roku 2002, najvyšší podiel ochorenia 
pripadá na deti vo veku menej ako päť rokov žijúce v krajinách Eur-B (5). Nižší počet rokov života 
s poškodeným zdravím (DALY) na 100 000 v odhadoch z roku 2006 v krajinách Eur-C sa vzťahuje na 
presnejšie údaje o používaní tuhých palív v domácnostiach, ktoré boli sprístupnené z národných 
prieskumov. 
 
Keď zoberieme do úvahy model použitý pre odhad, zistenia by naznačovali, že znečistenie interiérového 
ovzdušia spaľovaním tuhých palív je v niektorých oblastiach regiónu problémom verejného zdravia. Len 
ťažko možno zhodnotiť rozsah problému, pretože údaje nahlásené mnohými členským štátmi, obzvlášť 
štátmi zo sub-regiónu Eur-C, nevykazujú používanie tuhých palív na úrovni domácností. Avšak odhady s 
prihliadnutím na sociálno-demografické a ekonomické parametre naznačujú značne vysoké miery ich 
využitia. Predpokladané využitie tuhých palív v domácnostiach je vyššie vo východných ako v západných 
krajinách. 
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V súlade s indikátorom bola v roku 2005 vykonaná štúdia o zdravotných dopadoch, ktorá sledovala 
znečistenie interiérového ovzdušia spôsobené používaním tuhých palív v domácnostiach (8). Táto štúdia, 
založená na niekoľkých predpokladoch, poskytuje odhad pravdepodobnej miery vystavenia znečistenému 
interiérovému ovzdušiu z tuhých palív v regiónoch WHO. Pre mnohé regióny (vrátane európskeho 
regiónu) boli údaje vystavenia štatisticky modelované a všetky získané výsledky sú preto len odhadmi. 
 
Podľa tejto štúdie je odhadovaný podiel v európskom regióne najvyšší v krajinách sub-regiónu Eur-B 
(Tabuľka 1). Epidemiologické sub-regióny WHO sú definované podľa geografickej lokality a charakteristík 
úmrtnosti detí a dospelých (9).  
 
 
Tabuľka 1. Odhadovaný podiel akútnych infekcií dolných dýchacích ciest u detí vo veku do 5 rokov, ktoré 
môžu byť pripísané používaniu tuhých palív v domácnosti, 2004 a 2006 
 

Projekt 
komparatívneho 

posúdenia rizika, 2004  

Štúdia zdravotných 
dopadov, 2006 

Epidemiologické sub-regióny WHO  

Počet 
úmrtí 
(tis.)  

DALY  
(tis.) 

Počet 
úmrtí 
(tis.) 

DALY  
(tis.) 

Eur-A 
Andorra, Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, 
Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Grécko, Island, Írsko, Izrael, 
Taliansko, Luxemburg, Malta, Monako, 
Holandsko, Nórsko, Portugalsko, San Marino, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, 
Spojené kráľovstvo 

0 0 0 0 

Eur-B 
Albánsko, Arménsko, Bosna and Hercegovina, 
Bulharsko, Gruzínsko, Kirgizsko, Poľsko, 
Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora, Slovensko, 
Tadžikistan, Bývalá juhoslovanská republika 
Macedónia, Turecko, Turkménsko, Uzbekistan 

12 417 5 160 

Eur-C 
Bielorusko, Maďarsko, Kazachstan, Lotyšsko, 
Litva, Moldavsko, Ruská federácia 

1 22 0 0 

 
Zdroj: Projekt komparatívneho posúdenia rizika (8); Štúdia zdravotných dopadov (5). 
 
Tento indikátor by mal byť interpretovaný opatrne kvôli sprievodným problémom spojeným 
s metodológiou a použitými údajmi. Indikátor neberie do úvahy faktory ako typ kachiel, ventiláciu 
a správanie, ktoré pravdepodobne ovplyvňujú vystavenie a zdravotné následky. Zdravotné následky môžu 
byť navyše ovplyvnené ďalšími faktormi ako sociálno-ekonomický stav alebo vek. 
 
 
Podkladové údaje indikátora  
Zdroj údajov 
Svetové zdravotnícke štatistiky(2) 
Znečistenie interiérového ovzdušia (10) 
Údaje o populácii: EUROSTAT (11) 
 
Popis údajov 
Údaje sú založené na medzinárodných prieskumoch (napr. Demografické a zdravotné prieskumy, 
Prieskum svetového zdravia), sčítaniach ľudu a národných energetických štatistikách. 
 
Spôsob výpočtu indikátora 
Percento celkovej populácie používajúce tuhé palivá. 
Priemerná populácia podľa krajiny a vekových skupín p 5 rokov. 
Indikátor sa vypočíta ako jednoduché percentuálne podiely: 100 × Csolid/Ctot, kde Csolid je počet detí 
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žijúcich v domácnostiach, ktoré používajú uhlie, drevo alebo trus ako hlavný zdroj paliva na 
varenie/vykurovanie v danej vekovej skupine a Ctot je celkový počet detí v tej istej vekovej skupine. 
 
Geografické pokrytie 
Údaje sú k dispozícii pre 52 krajín európskeho regiónu WHO. Údaje pre štáty Andorra, Rakúsko, Belgicko, 
Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, 
Taliansko, Kazachstan, Litva, Luxemburg, Malta, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, San 
Marino, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turkménsko a Spojené kráľovstvo sú odhady. 
 
Pokryté časové obdobie 
Jeden rok (na základe aktuálnych údajov). 
 
Frekvencia aktualizácie 
Závisí od dostupnosti nových údajov. 
 
Kvalita údajov 
Súčasné obmedzenia v definícii a v ohlasovaní indikátora by sa mali prekonať, aby sa spresnili odhady 
zdravotných a ostatných dopadov a vznikli lepšie podklady pre navrhovanie opatrení. V súčasnosti sa 
údaje kompilujú krajina po krajine z rôznych zdrojov. Vo väčšine krajín na to slúžia rôzne prieskumy 
a sčítania ľudu. V ostatných krajinách pochádzajú údaje z modelov s použitím parametrov ako podiel 
obyvateľstva žijúceho vo vidieckych oblastiach a hrubý národný dôchodok za rok odpovedajúci skúmaným 
údajom. Pre krajiny a so stredne vysokým a vysokým príjmom s hrubým národným dôchodkom viac ako 
US$ 10 500 na jedného obyvateľa v roku 2003 existuje predpoklad, že podiel populácie používajúcej tuhé 
palivá je menší ako 5%. Je potrebné pokračovať v snahách o zlepšenie zhromažďovania pravidelných 
údajov prostredníctvom relevantných medzinárodných a národných prieskumov, ako je Demografický 
a zdravotný prieskum (12), Štúdia merania životných úrovní Svetovej banky (13), Hromadný štúdia 
viacerých indikátorov Detského fondu OSN (14), Prieskum svetového zdravia (15) a národných sčítaní 
ľudu integrovaním dodatočných otázok o type kuchynského sporáka a charakteristikách kuchyne a tiež 
o praktikách vykurovania a ventilácie. Navyše, z dôvodu ostrého kontrastu medzi mestskou a vidieckou 
populáciou, by sa energetické praktiky domácností mali rozdeliť podľa miesta bydliska (4). 
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Fact sheet č. 3.7 

 
 
 

Koncepcie na redukciu vystavenia detí pasívnemu fajčeniu  
 

 
Indikátor 
Názov: Koncepcie na redukciu vystavenia detí pasívnemu fajčeniu  
Definícia: Zložený index kapacity na implementáciu koncepcií redukcie vystavenia detí pasívnemu 

fajčeniu a propagáciu nefajčiarskych priestorov pre deti 
Kód: RPG3_Air_A1 
 
 
Úvod 
Podkladom tohto súhrnu sú údaje o kapacite na implementáciu koncepcií redukcie vystavenia detí 
pasívnemu fajčeniu a podporovať nefajčiarske priestory pre deti. Taktiež obsahuje informácie o 
environmentálnom a zdravotnom kontexte, relevanciu a kontext koncepcie, posúdenie situácie 
v európskom regióne WHO, odporúčania na ďalšie monitorovanie, podkladové údaje indikátora a 
referencie. 
 
 
Zdôvodnenie 
Tento indikátor popisuje existenciu a fázu implementácie a presadzovania národných legislatívnych 
nástrojov na zabezpečenie nefajčiarskych priestorov, nefajčiarskej verejnej dopravy, obmedzenej reklamy 
tabakových výrobkov a zákazu predaja tabaku mladistvým. Legislatíva je účinným nástrojom ochrany 
proti vystaveniu pasívnemu fajčeniu. 
 
 
Kľúčová správa 

☺ Väčšina krajín v európskom regióne WHO implementuje koncepcie obmedzenia fajčenia vo verejných 
priestoroch a verejnej doprave, obmedzenia priamej reklamy tabakových výrobkov a predaja tabakových 
výrobkov mladistvým. Ich cieľom je redukcia vystavenia detí tabakovému dymu vo verejných priestoroch 
a odrádzanie od aktívneho fajčenia. Niektoré krajiny však stále nemajú žiadne zákonné obmedzenia pre 
fajčenie, dokonca ani v zariadeniach zdravotnej starostlivosti alebo v školských zariadeniach. Vystavenie 
detí tabakovému dymu, pred aj po narodení, sa spája s viacerými dopadmi na zdravie, vrátane syndrómu 
náhleho úmrtia dojčiat (SIDS), respiračných problémov, rakoviny a porušeného mentálneho a sociálneho 
vývoja. 
 

 

Prezentácia údajov 
Obr. 1 reprezentuje hodnotenie indikátora podľa krajiny. Vyššie hodnotenie odráža väčší rozsah 
a komplexnejšie koncepcie. Zložený index bol vypočítaný na základe údajov získaných z databázy kontroly 
tabaku WHO k septembru 2006 (1). 
 
Obr. 2 zobrazuje percentuálny podiel z 52 krajín v regióne, ktoré buď majú alebo nemajú relevantnú 
koncepciu, ktorá prispieva k celkovému indikátoru (t.j. zákazy alebo obmedzenia fajčenia, reklamy 
tabakových výrobkov a predaja tabaku mladistvým). 
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Obr. 1. Stupeň implementácie koncepcií na redukciu vystavenia detí pasívnemu fajčeniu v európskom 

regióne WHO  
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Zdroj: Databáza kontroly tabaku WHO (1) k septembru 2006. 
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Obr. 2. Podiel krajín v európskom regióne WHO, ktoré implementujú koncepcie na redukciu vystavenia 

detí ETS  
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Zdroj: Databáza kontroly tabaku WHO (1).  
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Vystavenie pasívnemu fajčeniu sa definuje ako nedobrovoľné vdychovanie ovzdušia znečisteného 
tabakovým dymom. Je spoľahlivo dokázané, že takéto vystavenie zvyšuje riziko rakoviny pľúc. 
Epidemiologické dôkazy a mechanistické štúdie ukazujú, že pasívne fajčenie zvyšuje riziko chorobnosti 
a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia u nefajčiarov (2). 
 
Fajčenie matiek, vystavenie pasívnemu fajčeniu počas tehotenstva a vystavenie detí pasívnemu fajčeniu, 
toto všetko spôsobuje u detí zvýšené riziko SIDS, nízku pôrodnú hmotnosť, slabú funkciu pľúc, astmu, 
infekcie dolných dýchacích ciest a infekcie stredného ucha. Prenatálne a postnatálne vystavenie môže tiež 
súvisieť s obmedzeniami mentálneho a sociálneho vývoja. Niekoľko štúdií naznačuje, že vystavenie 
pasívnemu fajčeniu môže byť v kauzálnom vzťahu s detskou rakovinou (3). Podrobnejšiu analýzu 
vystavenia pasívnemu fajčeniu v európskych krajinách môžete nájsť v ENHIS-2 fact sheet č. 3.4 z apríla 
2007 o vystavení detí pasívnemu fajčeniu (4). 
 
Podľa najnovších odhadov spôsobuje pasívne fajčenie každoročne viac ako 79 000 úmrtí v 25 krajinách EÚ 
(5). Tieto odhady zahŕňajú úmrtia na ochorenie srdca, infarkt, rakovinu pľúc a niektoré respiračné 
ochorenia. Opomínajú však úmrtia dospelých na iné ochorenia súvisiace s vystavením pasívnemu fajčeniu 
(ako je zápal pľúc) a neodhaľujú podiel vážnej akútnej a chronickej chorobnosti spôsobenej pasívnym 
fajčením. 
 
Politická relevancia a kontext 
Rámcová konvencia o kontrole tabaku WHO (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), prvý 
legislatívny nástroj navrhnutý na redukciu úmrtí so vzťahom k tabaku, vstúpila do platnosti vo februári 
2005 (6). FCTC ratifikovala väčšina ohlasujúcich štátov, a tie, ktoré ju ešte neratifikovali, vykonávajú 
posledné kroky na to, aby tak urobili. FCTC vyžaduje od krajín, aby presadzovali obmedzenia tabakovej 
reklamy, sponzorstva a propagácie; zaviedli parametre pre nové balenie a označovanie tabakových 
výrobkov, ktoré poskytuje spoľahlivé informácie o dopadoch na zdravie, rizikách a emisii tabakového 
dymu; zaviedli kontroly čistoty interiérového ovzdušia; a posilnili legislatívu na elimináciu všetkých foriem 
ilegálneho obchodovania s cigaretami a ďalšími tabakovými výrobkami. 
 
Európska stratégia na kontrolu tabaku (7) odzrkadľuje zvýšenú politickú vôľu na kontrolovanie tabaku 
v európskom regóne a takisto s tým spojené očakávania verejného zdravia. Prijal ju Regionálny výbor 
WHO pre Európu v septembri 2002 a poskytuje dôkazmi podložený rámec a návod na efektívne národné 
opatrenia a medzinárodnú spoluprácu. Stratégia špecifikuje smernice pre činnosti v regióne, ktoré sa majú 
vykonať prostredníctvom národných koncepcií, legislatívy a akčných plánov. Taktiež vyslovuje 
odporúčania na monitorovanie, hodnotenie a hlásenie o požívaní tabaku a koncepciách kontroly tabaku. 
Nakoniec špecifikuje mechanizmy, nástroje a časový rámec pre medzinárodnú spoluprácu.  
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V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
a životné prostredie detí pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení detí vo vzťahu so životným prostredím (13). Jeden z cieľov (RPG III) je zameraný na 
prevenciu a redukciu chorôb dýchacích ciest spôsobených znečistením exteriérového a interiérového 
ovzdušia a týmto chce prispieť k znižovaniu frekvencie astmatických záchvatov a zabezpečiť prostredie 
s čistým ovzduším pre deti. Pasívne fajčenie je hlavnou formou znečistenia interiérového ovzdušia tam, 
kde sa fajčí tabak, dokonca aj v dostatočne vetraných priestoroch. 
 
Európska únia (EÚ) hrá aktívnu úlohy v globálnych koncepciách kontroly tabaku a ratifikovala FCTC v júli 
2006. Medzi aktivity Spoločenstva spojené s kontrolu tabaku patria legislatívne nástroje ako Odporúčanie 
rady 2003/54/EC o prevencii fajčenia a iniciatívach na zlepšenie kontroly tabaku (9), Smernicu 
o tabakových výrobkoch 2001/37/EC “o prispôsobení zákonov, nariadení a administratívnych predpisov 
členských štátov, ktoré sa týkajú výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov” (10), Smernicu 
a tabakovej reklame 2003/33/EC o “o prispôsobení zákonov, nariadení a administratívnych predpisov 
členských štátov so vzťahom k reklame a sponzorstvu tabakových výrobkov” (11), projekty kontroly 
tabaku pod Programom verejného zdravia a informačné kampane (napr. “Neboj sa povedať nie” 2002–
2004; “HELP – Za život bez tabaku” (12)). Komplexná protifajčiarska stratégia podporuje celoeurópsku 
prevenciu fajčenia a aktivity pre zanechanie fajčenia, vrátane opatrení zdravotnej výchovy, zlepšenia 
informovanosti a asistencie pre spotrebiteľa a obmedzenia tabakovej reklamy a marketingu. EÚ taktiež 
integruje kontrolu tabaku do celej škály ďalších koncepcií Spoločenstva v  oblastiach ako dane a 
poľnohospodárstvo. V januári 2007 Komisia prezentovala Zelenú knihu K Európe bez tabakového dymu: 
politické možnosti na úrovni EÚ a otvorila novú stratégiu zameranú na “spustenie širokého konzultačného 
procesu a otvorenie verejnej diskusie o najlepšej ceste pre boj proti pasívnemu fajčeniu v EÚ” (13). 
 
Je potrebné prízvukovať, že indikátor je nepriamym meraním vystavenia detí pasívnemu fajčeniu. Nie je 
schopný posúdiť mieru vplyvu nariadení pre verejné priestory na správanie fajčiarov v súkromí a teda ani 
na zníženie rizika vystavenia detí pasívnemu fajčeniu doma. 
 
Vyhodnotenie 
Najbežnejšie nástroje redukcie vystavenia pasívnemu fajčeniu sú zákony, ktoré sa zaoberajú aspektami 
fajčenia. Legislatíva na prevenciu vystavenia nefajčiarov a obzvlášť detí pasívnemu fajčeniu na verejných 
miestach je v platnosti vo väčšine krajín regiónu. Koncepcie vo všetkých krajinách sú založené na 
princípe, že nefajčiari by mali byť chránení pred pasívnym fajčením vo všetkých verejných interiérových 
prostrediach. Koncepcie nie sú obvykle výlučne zamerané na deti, hoci tieto sú vo všeobecnosti 
považované za prioritnú skupinu. Mnohé krajiny sa sústreďujú na prostredia špecifické pre deti, ako sú 
detské jasle, škôlky, školy a ihriská.  
 
Indikátor ukazuje, že väčšina krajín zaviedla širokú škálu obsiahlych koncepcií regulácie tabaku, hoci 
mnohé by mohli ísť ďalej. Tri štvrtiny krajín zakázali fajčenie v školských a zdravotníckych zariadeniach. 
Väčšina národných legislatív zakazuje fajčenie v divadlách a kinách. Fajčenie v reštauráciách a baroch nie 
je až tak prísne zakázané: 15% krajín zakázalo fajčenie, asi 60% má v platnosti nejaké obmedzenia 
a štvrtina nemá žiadne obmedzenia. Mali by sa implementovať prísnejšie koncepcie na ochranu zdravia 
personálu a zákazníkov v baroch a reštauráciách, kde sú medzi zákazníkmi často deti a mladiství. 
Propagovanie cigariet a tabakových výrobkov mladistvým bolo zakázané vo viac ako 80% krajín 
v regióne. 
 
Členské štáty EÚ od čias prijatia Odporúčania Európskej rady 2003/54/EC (9) implementovali prísnejšie 
opatrenia pre kontrolu fajčenia a väčšina z nich prijala zákony v reakcii na Smernice EÚ 2003/33/EC (10) 
a 2001/37/EC (11). 
 
 
 
Podkladové údaje indikátora  
Zdroj údajov 
Databáza kontroly tabaku WHO (1). 
 
Popis údajov 
Databáza kontroly tabaku (1) obsahuje 41 indikátorov o používaní tabaku a regulačnej poitiky v 48 
členských štátoch v regióne. Údaje pochádzajú hlavne z regionálneho prieskumu údajov špecifických pre 
krajinu (poskytnutých národnými partnermi WHO pre Akčný plán pre Európu bez tabaku), ktorý bol 
prvýkrát uskutočnený v roku 2001, a z ďalších medzinárodne uznávaných zdrojov. Databáza pokrýva 5 



119 
 

hlavných oblastí: prevalenciu fajčenia, legislatívu, ekonomiku, zanechanie fajčenia a celkovú koncepciu 
politiky. Je neustále aktualizovaná. Dôležitý pokrok od prieskumu z roku 2001 je, že informácie krajín 
o ich národnej legislatíve na kontrolu tabaku boli priamo kontrolované a porovnávané s informáciami z 
iných zdrojov.  
 
Pre účely tohto fact sheetu zhromaždili krajiny údaje o troch ďalších dielčích indikátoroch: nefajčiarske 
verejné priestory, nefajčiarska verejná doprava a priama reklama tabakových výrobkov. Údaje boli 
uložené do meta-údajového listu a spracované podľa hodnotiaceho systému. 
 
Spôsob výpočtu indikátora 
Každá súčasť sa hodnotí nasledovnou stupnicou: 
0 – Žiadne obmedzenie alebo zákaz 
1 – Čiastočné obmedzenie, zákaz alebo dobrovoľná dohoda 
2 – Úplný zákaz alebo prohibícia. 
 
Index sa vypočíta ako súčet hodnotení siedmych súčastí, SUM (Ci), kde Ci je hodnotenie za súčasť i. 
Maximálna hodnota indikátora (hodnotenie 14) znamená, že všetky aspekty sú plne regulované, čo 
zabezpečuje maximálnu právnu ochranu detí pred vystavením pasívnemu fajčeniu vo verejných 
priestoroch.  
 
Úplný zoznam súčastí (Ci) je nasledujúci: 

1. Zákaz fajčenia v zdravotníckych zariadeniach 
2. Zákaz fajčenia v školských zariadeniach 
3. Zákaz fajčenia v baroch a reštauráciách 
4. Zákaz fajčenia v v divadlách a kinách 
5. Zákaz fajčenia vo vozidlách verejnej dopravy (súčasť kombinuje sedem dopravných prostriedkov: 

autobusy, taxíky, vlaky, vnútroštátna a medzinárodná letecká doprava, vnútroštátna 
a medzinárodná vodná doprava) 

6. Zakázaná reklama tabakových výrobkov v národných masmédiách 
7. Zákaz predaja tabakových výrobkov mladistvým (zložená súčasť: zákaz predaja tabakových 

výrobkov osobám mladším ako 16 rokov a/alebo uloženie trestov ako sú pokuty za takýto predaj). 
 
Geografické pokrytie 
52 krajín v európskom regióne WHO. 
 
Pokryté časové obdobie 
Podkladom analýzy sú najaktuálnejšie dostupné údaje. Databázové údaje pochádzajú z augusta 2006. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Databáza je pravidelne kontrolovaná a aktualizovaná v úzkej spolupráci s národnými partnermi pre 
Európsku stratégiu na kontrolu tabaku. 
 
Kvalita údajov 
Databáza kontroly tabaku sa netýka nariadení o nefajčiarskych priestoroch so špeciálnym významom pre 
deti, ako sú športové arény, telocvične a ostatné športové zariadenia. 
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Fact sheet č. 4.1 

 
 
 

Incidencia detskej leukémie 
 
Indikátor 
Názov: Incidencia detskej leukémie 
Definícia: Normalizovaná miera incidencie leukémie, podľa definécie ICD-10 kódmi C90-95, u detí vo 

veku 0 až 14 rokov 
Kód: RPG4_Rad_E1 
 
 
Úvod 
Tento súhrn je založený na národných odhadoch miery incidencie leukémie u detí mladších ako 15 rokov. 
Taktiež obsahuje informácie o environmentálnom a zdravotnom kontexte, relevanciu a kontext koncepcie 
a posúdenie situácie v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie  
Prakticky všetky onkologické ochorenia v detskom veku nemajú známe príčiny. Špecifickí potenciálni 
pôvodcovia, ako sú neionizujúce žiarenie, radón, ionizujúce žiarenia a environmentálne chemikálie len 
čiastočne prispievajú k detskej leukémii. Avšak prieskum detskej leukémie je dôležitý z dôvodov záujmu 
verejnosti o vplyv prostredia na detskú leukémiu, reálneho potenciálu pre združovanie, možnosti 
existencie ďalších environmentálnych rizík a nášho neúplného chápania toho, ako environmentálni 
pôvodcovia reagujú so živým tkanivom. 
 
 
Kľúčová správa  

 Leukémia je najbežnejšou formou zhubného ochorenia u detí, s podielom 30% zo všetkých 
diagnostikovaných prípadov onkologického ochorenia u detí vo veku do 15 rokov. V deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia predstavovala v Európe jej priemerná miera incidencie pre túto vekovú skupinu 42 
prípadov ročne na jeden milión ľúdí, s mierne nižšou úrovňou v krajinách východnej Európy ako v 
západných krajinách. Európske populačné záznamy o leukémii diagnostikovanej medzi rokmi 1970 a 1999 
ukazujú priemerný nárast výskytu leukémie v tomto období o 0,7% ročne. 
 
Účinné preventívne opatrenia si vyžadujú znalosti z etiológie a pokrývajú skoré fázy vývinu (in utero). 
Existuje potreba sústredeného výskumu na objasnenie príčin detskej leukémie. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 ukazuje normalizovanú (na svetovú populáciu) incidenciu leukémie u detí vo veku do 15 rokov pre 
tie európske krajiny, ktoré participovali v Automatizovanom informačnom systéme detských 
onkologických ochorení (Automated Childhood Cancer Information System - ACCIS) (1). Normalizovaná 
priemerná incidencia v zúčastnených krajinách pre obdobie 1970–1999 predstavovala 42 prípadov ročne a 
jeden milión obyvateľov, pohybujúci sa od 30 prípadov ročne na jeden milión v Rumunsku po 50 prípadov 
ročne na jeden milión v Taliansku.  
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Obr. 1. Normalizované odhady leukémie u detí vo veku do 15 rokov, vybrané krajiny, 1970–1999 
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Poznámka. Výskyt bol normalizovaný s použitím svetovej populácie. 

Srbsko a Čierna Hora sa stali dvoma samostatnými členskými štátmi WHO v septembri 2006. Údaje na Obr.1 sa 
vzťahujú len na vtedajšiu entitu Srbska a Čiernej Hory (Srbsko). 
Národné odhady pre niektoré krajiny sú založené na regionálnych záznamoch (Francúzsko, Poľsko, Rumunsko, 
Turecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko). 

Zdroj:   ACCIS (1). 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Vo väčšine prípadov detskej leukémie sú príčiny neznáme. Zatiaľ čo bolo identifikovaných niekoľko príčin 
a veľmi podozrivých rizikových faktorov, analýzy zdôrazňujú, že tieto sú zodpovedné len za veľmi malý 
počet prípadov. Medzi známe a veľmi podozrivé príčiny patria genetické faktory (2–3% prípadov sú 
spojené s Downovým syndrómom), vystavenie vírusu Epstein-Barr (pre určité typy detského Hodgkinovho 
lymfómu), vystavenie ionizujúcej radiácii in utero aj po narodení a niekoľko druhov medikamentóznej 
liečby (napríklad chlorambucil a chloramphenicol pri narodení) (3,4). Infekčné ochorenia pravdepodobne 
hrajú úlohu v etiológii detskej leukémie, hlavne akútnej lymfoblastickej leukémie (ALL) (4–7). Oneskorené 
vystavenie infekcii počas raného detstva môže mať za následok abnormálnu reakciu, ktorá vedie k vývinu 
leukémie. Leukémia môže byť tiež zriedkavou reakciou na špecifický, no neznámy agent infekcie. 
 
Menej jasne identifikované boli ďalšie rizikové faktory, vrátane environmentálnych faktorov. Medzinárodná 
agentúra pre výskum rakoviny dospela k záveru, že magnetické polia s extrémne nízkou frekvenciou (ELF) 
sú pre ľudí pravdepodobne karcinogénne, na základe konzistentných štatistických súvislostí zvyškových 
magnetických polí vysokej úrovne so zdvojnásobením rizika detskej leukémie (3,8). Niekoľko štúdií 
naznačuje, že deti vystavené určitým rizikovým chemikáliám (benzén, nebezpečné látky znečisťujúce 
ovzdušie) majú zvýšené riziko detskej leukémie. Podozrivým pôvodcom je benzén (4,9). Niekoľko prác 
ukázalo štatistické súvislosti medzi rizikom detskej leukémie a vystavením insekticídom v domácnosti na 
rastliny, trávniky a v šampónoch proti všiam (10,11). 
 
Existujú rôzne typy leukémie a charakteristika ich geografickej distibúcie sa mení. U detí vo veku 0–14 
rokov približne 75% leukémie je klasifikovaných ako ALL (akútna lymfatická/lymfoblastická leukémia); 
v rozvinutých krajinách je to 70% B-bunkového typu, ktorý sa podieľa na maximálnom počte prípadov 
v raných fázach života a vysvetľuje pozorovaný rozdiel medzi krajinami v normalizovanej globálnej 
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incidencii leukémie. Skutočne, ALL vykazuje incidenciu až 40 prípadov na milión v západných krajinách 
v bielych populáciách a až 20–30 prípadov na milión v krajinách východnej Európy, ale menej ako 15–20 
prípadov na milión v podsaharských krajinách. Druhým najčastejším typom leukémie v detstve je akútna 
myeloická leukémia (AML), ktorá sa podieľa na 20% všetkých prípadov leukémie a vykazuje pozoruhodne 
stabilnú mieru celosvetovej incidencie 4-10 prípadov na milión (2,5). 
 
Výbor pre medicínske aspekty žiarenia v prostredí (Committee on the Medical Aspects of Radiation in the 
Environment - COMARE) ohlásil, že miery mnohých detských onkologických ochorení, vrátane leukémie, 
sú mierne vyššie v krajinách s dobrými sociálno-ekonomickými podmienkami v porovnaní s chudobnejšími 
oblasťami (7). Príčina tohto javu nie je známa. 
 
 
Politická relevancia a kontext 
O leukémii sa často hovorí pri rozoberaní environmentálnych záležitostí a detských ochorení. Príčiny sú 
však vo väčšine prípadov neznáme. Výsledkom toho je nedostatok koncepcií priamo zameraných na 
redukciu incidencie leukémie a veľkých programov zameraných na výskum potenciálnych rizikových 
faktorov vzniku leukémie v Európe. 
 
Dôležité je nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o registrácii, hodnotení, schvaľovaní 
a obmedzovaní chemikálií (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - REACH) 
(12). Považuje karcinogenicitu, mutagenicitu a reproduktívnu toxicitu chemických priemyselných látok za 
prioritné kritériá pre bezpečnostné obmedzenia a deklarácie schvaľujúce ich používanie. Cieľom REACH je 
progresívne nahrádzanie väčšiny karcinogénnych, mutagénnych a toxických priemyselných látok 
bezpečnejšími látkami. Ďalším dôležitým dokumentom je Smernica rady 97/43/EURATOM (12), zameraná 
na ochranu pacientov pred nadmerným vystavením žiareniu na medicínske účely a na minimalizáciu 
vystavenia počas tehotenstva a raného detstva. 
 
 
Vyhodnotenie 
Indikátor používa údaje z projektu ACCIS (1), ktorý zostavil a analyzoval údaje zo 63 európskych 
záznamov onkologických ochorení z obdobia rokov 1970 až 1999. Do indikátora boli zahrnuté údaje pre 
deti vo veku do 14 rokov. Počas obdobia štúdie bol priemerný každoročný nárast výskytu detskej 
leukémie 0,7% (2,5). Rozdiely medzi východom a západom boli evidentné, s priemerom 39,3 prípadov 
ročne na milión obyvateľov v krajinách východnej Európy a 45,7 prípadov ročne na milión obyvateľov 
v krajinách západnej Európy počas študovaného obdobia.   
 
Niekoľko ekologických štúdií poukazuje na priamu úmernosť medzi ALL, ktorá sa podieľa na 70% všetkých 
leukémií u detí vo veku do 15 rokov a rastúcou úrovňou socioálno-ekonomických podmienok. Táto 
úmernosť môže súvisieť s rozdielom medzi východnými a západnými krajinami, ktorý je badateľný vo 
výsledkoch ACCIS. 
 
Pretože príčinné faktory leukémie nie sú jasné, je obtiažne formulovať koncepcie na znižovanie incidencie, 
alebo majú koncepcie len obmedzený dopad. Napríklad koncepcie na znižovanie vystavenia ionizujúcej 
alebo elektromagnetickej radiácii zabraňujú len malej časti prípadov leukémie. Teda je nevyhnutné 
vykonať ďalší koordinovaný výskum environmentálnych vplyvov na leukémiu a 
environmentálnych/genetických interakcií. Monitorovanie detskej leukémie je zvlášť dôležité. Neustále 
aktualizované národné záznamy, ktoré používajú normalizované alebo porovnateľné metódy, by mali byť 
univerzálne. Navyše je potrebný ďalší vývoj metód používaných v skupinovej analýze.  
 
Veľmi dôležitá je aj liečba leukémie. Väčšinu prípadov detskej leukémie možno úspešne liečiť a v polovici 
deväťdesiatych rokov minulého storočia dosiahla miera prežitia 82% pre ALL a 53% pre AML (5). Ďalší 
spoločný výskum a výmena vedomostí o terapiách medzi európskymi krajinami by mohli zvýšiť percento 
vyliečených detí s diagnózou leukémie. Z hľadiska verejného zdravia je úmrtnosť na leukémiu dôležitým 
spoluindikátorom posudzovania kvality systému zdravotníckej starostlivosti.  
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Hlavným zdrojom použitých údajov je projekt ACCIS, podporovaný Európskou komisiou, s cieľom 
zhromažďovania, prezentovania, interpretovania a rozširovania údajov o detskej rakovine v Európe. 
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Databáza ACCIS obsahuje záznamy zo 160 000 prípadov rakoviny detí a mládeže, spísaných za 
posledných 30 rokov v 78 populačných registroch rakoviny v Európe.  
 
Popis údajov 
Metodologický list poskytol hodnoty incidencie počtu prípadov ročne na 100 000 obyvateľov u detí 
a mladých ľudí vo veku do 0–19 rokov. V tomto fact sheete je incidencia uvádzaná ako počet prípadov 
ročne na milión obyvateľov u detí vo veku 0–14 rokov. Toto kratšie obdobie bolo použité preto, lebo 
umožňuje do porovnania zahrnúť viac krajín. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Národné odhady miery incidencie normalizované na svetovú štandardnú populáciu vo veku 0–14 rokov: 
počet nových prípadov ročne na 100 000 obyvateľov.  
 
Geografické pokrytie 
63 populačných registrov v 27 európskych krajinách. 
 
Pokryté časové obdobie 
Roky 1970 až 1999, v závislosti od registra. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Každých 5 rokov. 
 
Kvalita údajov 
Zdroje údajov sa rôznia podľa ich geografického a časového pokrytia, čo je potrebné zobrať do úvahy pri 
porovnávaniach. Poskytnuté sady údajov sa overujú s použitím automatických kontrolných postupov. 
Tumory sú klasifikované podľa Medzinárodnej klasifikácie detskej rakoviny (14). Vedecký výbor ACCIS 
hodnotí porovnateľnosť jednotlivých sád údajov prezentovaných v súbore štandardných tabuliek 
a komentuje rozdiely v zhromažďovaní a spracovaní údajov.  
 
V súčasnosti nie sú pre medzinárodné porovnania k dispozícii údaje po roku 1999. Väčšina európskych 
registrov má k dispozícii údaje od začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia. Vzorkovanie údajov 
prebieha každoročne. 
 
Z hľadiska verejného zdravia je úmrtnosť na leukémiu dôležitým spoluindikátorom posudzovania kvality 
systému zdravotníckej starostlivosti. Porovnateľné metódy zhromažďovania, popisu a záznamu informácií 
sú dôležité preto, aby umožnili porovnania medzi incidenciou a mortalitou leukémie. Kompletné národné 
registre údajov pre leukémiu u detí a mladých ľudí vo veku 0 až 19 rokov majú kľúčový význam. Pre 
posudzovanie problému leukémie sú bezpodmienečne nutné aktuálnejšie údaje. 
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Fact sheet č. 4.2 

 
 
 

Výskyt melanómu u ľudí mladších ako 55 rokov  
 
 

Indikátor 
Názov: Výskyt melanómu u ľudí mladších ako 55 rokov 
Definícia: Výskyt melanómu podľa definície ICD-10 kódmi C43, D03, v populácii mladšej ako 55 rokov 
Kód: RPG4_UVrd_E1 
 
 
Zdôvodnenie 
Akútne, nepravidelné a nadmerné vystavenie ľudí so svetlou pokožkou slnku, obzvlášť v detstve, je 
hlavným rizikovým faktorom melanómu, zhubnej rakoviny pigmentových buniek v pokožke. Keď 
zoberieme do úvahy 20–40 ročné časové oneskorenie medzi vystavením slnku a vypuknutím rakoviny, 
výskyt melanómu u ľudí mladších ako 55 rokov a príslušné časové trendy budú dobrým indikátorom 
konečného úspechu opatrení proti nadmernému vystaveniu ultrafialovému (UV) žiareniu v detstve. 
 
 
Kľúčová správa  

 Výskyt melanómovej rakoviny kože u ľudí mladších ako 55 rokov v Európe výrazne medzi krajinami 
kolíše. Najvyššie miery incidencie sú v severných a západných krajinách a najnižšie v južných krajinách, 
kde miera dosahuje tri až osemkrát nižšie hodnoty u mužov, respektíve u žien. V krajinách východnej 
Európy sú miery incidencie nízke až stredné. Tieto rozdiely môžu pravdepodobne súvisieť so špecifickým 
správaním (zimné dovolenky, vyhľadávanie slnka) a tiež so zlepšením diagnostiky, čoho výsledkom je 
lepšia detekcia melanómu. 

 

 

Prezentácia údajov 
Obr. 1 Prezentuje rozdiely medzi krajinami v mierach incidencie melanómovej rakoviny kože 
normalizované vekom v Európe v roku 2002.  
 
Údaje na Obr. 2 sú odvodené z databázy záznamov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny 
(International Agency for Research on Cancer - IARC) (1). Ukazujú časové trendy incidencie melanómu 
pre dve škandinávske krajiny, Nórsko a Švédsko. Môžeme tu pozorovať nedávnu stabilizáciu alebo 
klesajúci trend incidencie u ľudí mladších ako 55 rokov v porovnaní so staršími ľuďmi. 
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Obr. 1. Miery incidencie melanómu normalizované vekom u ľudí mladších  

ako 55 rokov, vybrané európske krajiny, 2002 
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Zdroj: GLOBOCAN (2). 
 

Obr. 2. Časové trendy incidencie melanómu v Nórsku a Švédsku, 1953–1997 
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Zdravotný a environmentálny kontext 
Odhaduje sa, že v roku 2002, u 9219 mužov a 12 303 žien mladších ako 55 rokov bolo v Európskej únii 
a v pridružených krajinách (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, 
Slovensko, Slovinsko) diagnostikovali melanóm. Melanóm je zhubná transformácia pigmentovej bunky 
(melanocyt) pokožky (3). Zdá sa, že väčšina melanómov je spôsobená akútnym, občasným a nadmerným 
vystavením slnku, hlavne v detstve, ale k riziku prispieva tiež vystavenie v dospelosti. K najdôležitejším 
prediktorom rizika melanómu patria fototyp svetlej pokožky (typy I, II), vysoké počty materských 
znamienok alebo atypické znamienka a rodinná anamnéza rakoviny kože (4). 
 
Zdá sa, že melanómy vyskytujúce sa u ľudí mladších ako 55 rokov úzko súvisia s vystavením UV žiareniu 
v detstve. Tieto melanómy sú často lokalizované na trupe (muži) a na nohách (ženy). Fakt, že melanóm 
sa u starších osôb vyskytuje na najchronickejšie vystavených častiach tela dokazuje, že chronické 
vystavenie má väčší vplyv na melanómy objavujúce sa u starších ľudí. Používanie solárií je ďalším 
rizikovým faktorom pre melanóm. Melanóm je častejší u ľudí z vyšších sociálno-ekonomických vrstiev 
a v severoeurópskych populáciách. Dôvodom toho je pravdepodobne ich častejšie nadmerné občasné 
vystavenie UV žiareniu v kombinácii s fototypom svetlej pokožky. 
 
Hlavným spôsobom prevencie melanómu je radiť ľudom, aby obmedzili pobyt na slnku tak, že nebudú 
vystavení slnečnému žiareniu počas hodín, keď je UV žiarenie najintenzívnejšie (asi dve hodiny 
predpoludním a dve hodiny popoludní) a budú nosiť vhodné odevy, klobúky a slnečné okuliare. Deťom je 
potrebné venovať zvláštnu pozornosť. Používanie prípravkov s filtrami UV žiarenia môže pomôcť pri 
prevencii spálenia a rakoviny kože, ale tiež môže viesť k zvýšenému vystaveniu slnku. Šanca na prežitie 
úzko súvisí s tým, v akej fáze sa ochorenie diagnostikuje. To prikladá význam organizovaným 
screeningovým programom pre melanóm. Pretože v budúcnosti je očakávaný zvýšený výskyt melanómu, 
skorá detekcia zostáva dôležitou stratégiou v boji proti chorobe. Výsledkom kampaní o prevencii 
realizovaných v severných a západných krajinách Európy od osemdesiatych rokov minulého storočia, bolo 
pravdepodobne zmenšenie hrúbky melanómov a stabilizácia úmrtnosti na melanóm u mladých ľudí (5). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
Melanóm je pevne prepojený s vystavením UV žiareniu v detstve a z tohto dôvodu mu možno účinne 
predchádzať. WHO spustila projekt INTERSUN Global UV Project, aby zdôraznila význam skvalitnenia 
povedomia a znalostí o potenciálnych negatívnych dopadoch vystavenia UV žiareniu na zdravie, najmä v 
detskom veku (6). Tieto informácie by mali byť bežne dostupné prostredníctvom rôznych oznamovacích 
prostriedkov ako sú televízia, rozhlas, kampane, meteorologické webové stránky a školy. Poskytovaním 
informácií svojim zákazníkom a prijatím nutných opatrení v turistických zariadeniach a službách môžu 
zástupcovia turistického priemyslu zohrať kľúčovú úlohu pri minimalizácii rizík spojených s vystavením 
slnku. Index UV žiarenia môže na základe nameraných hodnôt UV žiarenia pomôcť pri voľbe vhodného 
postupu. Navyše je potrebné odradiť deti od používania solárií, ak nie priamo ho zakázať. Odporúčania 
projektu INTERSUN môžu slúžiť ako rámec pre európsky akčný plán na redukciu vystavenia UV žiareniu.  
 
V súčasnosti však už vo väčšine európskych krajín existuje niekoľko predpisov (pozri ENHIS-2 fact sheet 
č. 4.8 z apríla 2007 o koncepciách na redukciu nadmerného vystavenia detí UV žiareniu (7)). Tie 
vytvárajú veľké príležitosti na vývin koncepcie a tiež pre zosúladenie a posilnenie snáh o redukciu 
takéhoto vystavenia. Národné koncepcie na redukciu vystavenia umelému UV žiareniu – vrátane 
predpisov na používanie solárií deťmi a mladistvými – by mali byť implementované vo viacerých krajinách 
európskeho regiónu WHO. Nadmernému vystaveniu slnečnému UV žiareniu možno najlepšie zabrániť 
skvalitnením povedomia a informačnými kampaňami hlavne vo vzdelávacích inštitúciách na lokálnej aj 
oblastnej úrovni. Cieľom je motivovať deti, aby sa chránili pred slnečným žiarením. 
 
 
Vyhodnotenie 
U príslušníkov bielej rasy v Európe je melanóm jedným z onkologických ochorení s najvyššou mierou 
rastu. Trendy sa medzi regiónmi rôznia: v severnej Európe, kde sú miery nárastu vysoké, to vyzerá, že sa 
od deväťdesiatych rokov minulého storočia stabilizovali, najmä medzi ľuďmi mladšími ako 55 rokov (Obr. 
2). Zdá sa, že je to výsledok zmeny v správaní ohľadom vyhľadávania slnka a ochrany pred UV žiarením 
u mladších generácií. Naproti tomu v južnej a východnej Európe miery vo všeobecnosti stále prudko 
narastajú vo všetkých vekových skupinách (8,9).  
 
V súčasnosti je výskyt v takmer všetkých európskych krajinách vyšší u žien ako u mužov. Odhady miery 
normalizovanej podľa veku (svetová štandardná populácia) pre ženy sa pohybujú od menej ako 
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2/100 000 po viac ako 16/100 000. Existuje silná geografická korelácia medzi európskymi regiónmi 
a incidenciu melanómu u ľudí mladších ako 55 rokov. Najvyššie miery incidencie sa zistili v krajinách 
severnej Európy (Dánsko, Nórsko and Švédsko) a v krajinách západnej Európy (Francúzsko, Holandsko a 
Spojené kráľovstvo) s počtom prípadov 6–9 na 100 000 mužov a 8–16 na 100 000 žien. V Rakúsku a 
Švajčiarsku dosahuje miera incidencie jedny z najvyšších hodnôt pre obe pohlavia: okolo 6 na 100 000 
pre mužov a okolo 10 na 100 000 pre ženy. Najnižšie miery incidencie sa zistili v južnej Európe (Grécko, 
Taliansko, Portugalsko a Španielsko) s hodnotou 2–4 na 100 000 pre mužov aj ženy. Vo východnej Európe 
sa miery pohybujú od nízkych (<2 na 100 000 v Bulharsku, Lotyšsku a Rumunsku) po stredné hodnoty 
(do 6 na 100 000 v Litve a Slovinsku).  
 
Hlavným spôsobom prevencie melanómu je radiť ľuďom, aby obmedzili pobyt na slnku. Národné 
a európske koncepcie by mali preto venovať viac pozornosti prevencii nadmerného vystavenia UV žiareniu 
v detstve (podľa odporúčaní projektu INTERSUN). Stabilizácia predtým narastajúcich trendov od 
deväťdesiatych rokov minulého storočia v severnej Európe u ľudí mladších ako 55 rokov podporuje názor, 
že špecifické opatrenia na ochranu pred UV žiarením sú v týchto krajinách účinné. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Hlavným zdrojom údajov použitých v tejto správe je webová stránka European Globocan 2002 (2). Údaje 
IARC z C15 (Incidencia rakoviny na piatich kontinentoch) (IARC C15) (10) sa použili pre odvodenie 
časových trendov vo výskyte v Škandinávii, s odhadmi založenými na záznamoch. 
 
Popis údajov 
Metodologický list navrhol pre ľudí vo veku do 0–49 rokov ohlasovať incidenciu vo fome počtu prípadov 
ročne na 100 000 obyvateľov. Údaje Globocan umožňujú len odhady pre vekovú skupinu 0 až 54 rokov. 
Údaje pre túto vekovú skupinu boli použité preto, lebo to umožňuje zahrnúť do porovnania viacero krajín. 
Vo väčšina záznamov v Európe sú k dispozícii údaje od začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia 
čo umožňuje skúmať časové trendy. Registrácia rakoviny sa vykonáva priebežne, súhrnné správy sa 
vypracúvajú každý rok. Na spracovanie údajov a vypracovanie správ je potrebný dlhý čas, preto sú údaje 
verejne dostupné až s časovým oneskorením 1–2 roky. 
 
Na základe údajov IARC C15 možno vypracovať svetovo normalizované odhady incidencie melanómu 
podľa veku pre šesť období v rokoch 1953–1957 a 1993–1997. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Incidencia u ľudí mladších ako 55 rokov je počtom prípadov počas uvažovaného obdobia podeleným 
počtom rokov a členov cieľovej populácie. Je daná počtom nových prípadov za rok na 100 000 obyvateľov. 
Incidencia je daná výpočtom počtu prípadov v stredne veľkej populácii počas uvažovaného obdobia. Miera 
normalizovaná na vek (ASR, svetový štandard) je vypočítaná s použitím vekových skupín. Uvažovaná 
skupina v tomto dokumente je vo veku 0–54 rokov. 
 
Geografické pokrytie 
Odhady národnej incidencie melanómu 26 európskych krajín (pozri Kvalita údajov nižšie). 
 
Pokryté časové obdobie 
Miery ochorenia nie sú na rok 2002, ale sú prevzaté z najnovších dostupných údajov, vo všeobecnosti 
spred dvoch až piatich rokov, odvodených z údajov IARC. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Každých 5 rokov. 
 
Kvalita údajov 
Údaje Globocan boli zvolené kvôli tomu, že poskytujú najlepšie odhady národného výskytu v európskych 
krajinách. V čase písania tohto dokumentu nemali Bulharsko, Grécko, Maďarsko a Rumunsko kvalitné 
záznamy rakoviny založené na populácii a miery výskytu sú preto založené na mierach susedných krajín 
v kombinácii s informáciami zo štatistík úmrtnosti. Niektoré ďalšie krajiny nemajú celonárodné záznamy 
rakoviny a tak sú informácie založené na regionálnych informáciách o výskyte (čísla v zátvorkách udávajú 
počty záznamov, z ktorých žiadny nepokrýva celú krajinu): Rakúsko (2), Francúzsko (10), Nemecko (1), 
Taliansko (16), Poľsko (4), Portugalsko (1), Španielsko (11) a Švajčiarsko (9). Keďže kvalita a rozsah 
údajov sa neustále zlepšujú, s časovým odstupom odhady v skutočnosti nebude možné porovnávať a pri 
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porovnávaní týchto odhadov so skôr publikovanými odhadmi je potrebná opatrnosť. Pozorované rozdiely 
môžu byť výsledkom zmien v metodológii a nemali by sa interpretovať výhradne ako výsledok časového 
trendu. Údaje IARC C15 sa javia ako spoľahlivejšie, pretože sa opierajú o záznamy. Sú však náchylné na 
možnosť chyby ohľadom klasifikácie a zhromažďovania dát. Nanešťastie väčšina registrov je skôr lokálna 
ako národná, čo bráni v používaní týchto údajov pre európske porovnania. 
 
 
Odporúčania pre ďalšie monitorovanie  
Porovnateľné metódy zhromažďovania, popisu a registrácie informácií sú dôležité na to, aby umožnili 
porovnať incidenciu a morbiditu melanómu. Vzrastajúca kvalita a rozširujúce sa pokrytie populácie u 
európskych záznamov rakoviny sú dobrým základom pre budúce monitorovanie. Kompletné národné 
záznamy údajov pre melanóm majú kľúčový význam. Odhady úmrtnosti na melanóm sú dôležitým 
spoluindikátorom, pretože predpoveď priebehu choroby a výsledku liečenia melanómu úzko súvisí 
s hrúbkou tumoru pri diagnóze. 
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Ďalšie informácie 
WHO-IARC databáza mortality [online databáza]. Lyon, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, 
2007 (http://www-dep.iarc.fr/, verzia z 30. marca 2007).  
 
 
Ďalšie informácie o kontrole a používaní solárií  
UV-radiation of sun beds. Common public health advice from Nordic radiation protection and health 
authorities. Dánske národné ministerstvo zdravotníctva (Sundhedsstyrelsen), Fínsky úrad pre žiarenie a 
jadrovú bezpečnosť (Säteilyturvakeskus, STUK), Islandský inštitút ochrany pred žiarením (Geislavarnir 
Rikisins), Nórský inštitút ochrany pred žiarením (Statens strålevern), Švédsky inštitút ochrany pred 
žiarením (Statens strålskyddsinstitut)  
(http://www.sst.dk/upload/forebyggelse/cff/sol_hudkraeft/nordic_sunbed_position.pdf, verzia z 23. marca 
2007). 
 
Sunbeds, tanning and UV exposure. Ženeva, Svetová zdravotnícka organizácia, 2005 (Fact sheet č. 287; 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs287/en/index.html, verzia z 23. marca 2007). 
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Ďalšie informácie o odporúčaniach pre vystavenie detí UV žiareniu 
Protecting children from ultraviolet radiation. Ženeva, Svetová zdravotnícka organizácia, 2001 (Fact sheet 
č. 261; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs261/en/, verzia z 24. marca 2007). 
 
Towards the promotion and harmonization of skin cancer prevention. Recommendations from an 
International Conference held in Hamburg, Germany, 2–5 May 2000. Európska spoločnosť pre prevenciu 
rakoviny kože – EUROSKIN (http://www.who.int/uv/resources/recommendations/en/1stEuroskinrec.pdf, 
verzia z 23. marca 2007). 
 
SunWise Program [webová stránka]. Washington, U.S. Environmental Protection Agency, 2007 
(http://www.epa.gov/sunwise/summary.html, verzia z 23. marca 2007) 
Autori: Philippe Pirard, Národný inštitút sledovania verejného zdravia, Paríž, Francúzsko; E. de Vries, 
Oddelenie verejného zdravia, Erasmus MC, Rotterdam, Holandsko. 



132 
 

                                                                                                                     
Fact sheet č. 4.3 

 
 
 

Perzistentné organické polutanty (POP) v materskom mlieku 
 
 

Indikátor 
Názov: Perzistentné organické polutanty (POP) v materskom mlieku 
Definícia: Perzistentné organické polutanty (POP) v materskom mlieku. POP sú chemikálie, ktoré 

zostávajú neporušené dlhodobo vprostredí, sú geograficky široko rozšírené, akumulujú sa v 
tukovom tkanive živých organizmov a sú toxické pre ľudí a zvieratá. 

Kód: RPG4_Food_Ex2 
 
 
Úvod 
Tento súhrn je založený na údajoch o koncentrácii rôznych perzistentných organických polutantov (POP) v 
materskom mlieku v niekoľkých európskych krajinách. Obsahuje informácie o environmentálnom a 
zdravotnom kontexte, relevanciu a kontext koncepcie a posúdenie situácie v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie 
POP lipofilné zlúčeniny odolné proti fyzikálno-chemickému a biologickému rozkladu: hromadia sa v 
biologických organizmoch a prostredníctvom potravy následne v ľuďoch. Sú rizikom napríklad pre 
vývinové následky, ktoré sú najcitlivejšími nepriaznivými zdravotnými dopadmi (1–4). Hladiny v tuku 
materského mlieka sú dobrým indikátorom hladín u celkovej populácie. Táto meranie je tiež relevantná pri 
meraní vývinového vystavenia nenarodených detí. 
 
 
Kľúčová správa  

☺ Indikátor ukazuje jasné rozdiely v úrovniach POP medzi európskymi krajinami. Pre dioxíny boli 
spočiatku troj- až päťnásobné rozdiely. Taktiež ukazuje jasný pokles vo všetkých krajinách, hlavne v 
krajinách s vysokými počiatočnými hladinami, hlavne v dôsledku obmedzení ich produkcie, ako sú zákazy 
výroby dioxínov a používanie zdokonalených spaľovní odpadu. Dioxíny a im podobné zlúčeniny vrátane 
furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) sú pravdepodobne skupinou POP s najnižšou medzou 
bezpečnosti. Úrovne pesticídových POP sú veľmi nízke, ale objavili sa niektoré novšie zlúčeniny 
(polybrómované a polyfluórované zlúčeniny); hoci tieto sú stále prítomné na prijateľne nízkych úrovniach, 
vyžadujú si ďalšie sledovanie. 
 
 
Prezentácia údajov 
Najsystematickejšie informácie o POP v ľudských organizmoch sú založené na troch kolách analytických 
štúdií dioxínu v materskom mlieku, koordinovaných WHO (5). V prvom kole v rokoch 1987/1988 bolo 
zahrnutých 12 európskych krajín. Zistili sa veľké rozdiely medzi krajinami v lipidových koncentráciách 
vyjadrených v toxických ekvivalentoch WHO (WHO-TEQ): napríklad od asi 10 pg na gram WHO-TEQ v 
Maďarsku po asi 40 pg/g WHO-TEQ v Holandsku (Obr. 1). Ročný pokles v koncentráciách predstavoval asi 
5% alebo viac, najvyšší bol v krajinách s najvyššími počiatočnými koncentráciami. Druhého a tretieho kola 
sa zúčastnilo viac krajín; výsledky štvrtého kola sa ešte stále spracúvajú. Metodológia je kontrolovaná 
pomocou interkalibrácie a je považovaná za veľmi spoľahlivú. Súčasné koncentrácie sú vo väčšine krajín 
asi 10 pg/g (rozsah 5–20 pg/g WHO-TEQ) (Obr. 1). Z niektorých krajín sú k dispozícii dlhšie série meraní, 
napríklad zo Švédska. Tie ukazujú, že pokles začal už v druhej polovici sedemdesiatych rokov minulého 
storočia, keď boli koncentrácie asi päťkrát vyššie, ako v súčasnosti (Obr. 2). 
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Obr. 1. Hladiny dioxínu v materskom mlieku vo vybraných krajinách, 1988–2002 

0 10 20 30 40 50

Netherlands

Spain

Germany

Finland

Czech Republic

Slovakia

Ukraine

Norway

Croatia

Hungary

Toxic equivalents (pg/g fat)

2002
1993
1988

 
 
Zdroj: Van Leeuwen FXR, Malisch R (5). 
 
 

Obr. 2. Hladiny POP v materskom mlieku, Švédsko, 1972–1997 
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Zdroj: Lunden A, Noren K (6); Noren K, Meironyte D (7). 
 
 
O ďalších POP existuje omnoho menej systematických údajov. Švédske dlhodobé analýzy (6,7) 
materského mlieka indikujú pokles o 90% u DDT a jeho metabolitu p,p’-DDE a menšie poklesy u PCB 
celkovo, hexachlórbenzénu (HCB) a polychlórovaných naftalínov (PCN) (Obr. 2; všimnite si rôzne jednotky 
pre rôzne zlúčeniny: pesticídy a PCB sú v mikrogramoch, PCN a PBDE v nanogramoch, a dioxínové 
zlúčeniny v pikogramoch). Údaje z rozličných krajín sa ťažko porovnávajú, pretože neexistujú 
koordinované analýzy. Hladiny všetkých organochlórových pesticídov v Európe sú však veľmi nízke. 
Nedávno boli zaznamenané nárasty v polybrómovaných difenyléteroch (PBDE) a perfluórových 
zlúčeninách. Zdá sa, že hladiny PBDE teraz klesajú v reakcii na zákaz penta- a okta-derivátov prijímaných 
flórou, faunou a ľuďmi (tento trend v grafe zatiaľ nemožno pozorovať). 
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Zdravotný a environmentálny kontext 
POP sú už dávno známe ako vážna hrozba pre ľudské zdravie a životné prostredie. Už v šesťdesiatych a 
sedemdesiatych rokoch minulého storočia boli niektoré POP, ako napríklad DDT a PCB, zakázané alebo 
vyradené z výroby v mnohých priemyselných krajinách. Po čase bolo jasné, že to nestačí. POP sú vysoko 
perzistentné a zostávajú v životnom prostredí veľmi dlhú dobu. Majú tiež sklon k bio-akumulácii 
vo vyšších organizmoch a bio-zosilňovania v potravinovom reťazci. To znamená, že hladiny rastú o 
niekoľko rádov od morského planktónu cez potravinové položky, ako sú ryby, až po ľudí (8). Kvôli ich 
čiastočnej prchavosti a perzistencii sa niektoré z nich prenášajú na veľké vzdialenosti na miesta, kde sa 
nikdy nevyskytovali, napr. Arktída. Vysoké koncentrácie POP spôsobujú závažné dopady na životné 
prostredie, napríklad ovplyvňujú rozmnožovanie a vývin u divokých a laboratórnych zvierat (1,9,10). 
Dopady na ľudské zdravie sú zatiaľ neisté, hlavne pri súčasných environmentálnych hladinách, pretože 
príjmy u ľudí sú oveľa nižšie ako u niektorých živočíšnych druhov. 
 
WHO pripúšťa znepokojenie nad potenciálnymi rizikami POP v materskom mlieku. Napriek tomu by sa mal 
vždy zdôrazňovať prospešný účinok dojčenia ako optimálneho zdroja výživy pre novorodencov. Pri zdieľaní 
informácií so širokou verejnosťou by sa malo ujasniť, že prítomnosť dioxínov a PCB v materskom mlieku 
nie je dôvodom pre vyhýbanie sa dojčeniu (11). Záťaž na telo je jasne závislá od veku a je najnižšia u 
mladých vekových skupín, ktoré sú najviac ohrozené počas tehotenstva alebo dojčenia (12).  
 
 
Politická relevancia a kontext 
Medzinárodná komunita reagovala na hrozbu POP jednaním o globálnej dohode - Štokholmskej konvencii 
o POP, s cieľom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred POP (13). Konvencia bola prijatá v 
máji 2001, do platnosti vstúpila v máji 2004 a v súčasnosti na nej participuje 133 strán (október 2006). 
Do konvencie je zahrnutých týchto dvanásť POP: aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlór, 
HCB, mirex, toxaphene, PCB, polychlórové dioxíny (PCDD) a furány (PCDF). 
 
Konvencia požaduje, aby zúčastnené strany vyradili z výroby alebo zakázali výrobu, používanie, dovoz a 
vývoz zámerne produkovaných POP, s výnimkou DDT, ktoré bude povolené pre vektorovú kontrolu podľa 
smerníc WHO, kým sa nenájdu prijateľné alternatívy. Pre neúmyselne vyrábané POP, menovite dioxíny a 
PCDF, by mali zúčastnené strany minimalizovať a, kde je to uskutočniteľné, eliminovať emisie z 
antropogénnych zdrojov. Pri tom budú strany podporovať uplatnenie opatrení, ktorých výsledkom môže 
byť realistická a zmysluplná úroveň zníženia únikov alebo eliminácia zdrojov, napríklad zavádzaním a 
používaním najlepších dostupných technológií a najlepších environmentálnych postupov. Do podpory 
implementácie Konvencie je zahrnutý mechanizmus financovania, obzvlášť v rozvojových krajinách a 
krajinách s prechodnou ekonomikou, pre ktoré je v súčasnosti hlavnou entitou Globálny fond pre životné 
prostredie (Global Environmental Facility – GEF). Táto inštitúcia otvorila oblasť POP, aby mohla zabezpečiť 
financovanie rozvoja národnej implementácie, akčných plánov a ďalších implementačných krokov. Do 
októbra 2006 predložilo svoje národné plány implementácie 35 strán.  
 
Konvencia tiež požaduje Konferenciu strán na zhodnotenie svojej efektivity, ktorá sa uskutoční 4 roky po 
jej vstupe do platnosti. Pre toto zhodnotenie by mala Konferencia strán iniciovať prípravy, pomocou 
ktorých by získala porovnateľné údaje monitorovania prítomnosti POP a ich regionálneho a globálneho 
environmentálneho prenosu. Prvé zhodnotenie sa uskutoční v roku 2008 a malo by byť základom pre 
budúce zhodnotenia. Zameria sa na kľúčové údaje z vhodných matríc, ako sú ovzdušie a ľudské tkanivá 
(krv a/alebo materské mlieko), bude sa extenzívne spoliehať na existujúce programy (14), napríklad na 
Program monitorovania a posudzovania Arktídy, projekt Pasívneho vzorkovania globálneho ovzdušia a na 
WHO Globálny prieskum materského mlieka, v ktorom sa zisťuje prítomnosť POP (15). Cieľom je 
poskytnúť kľúčové údaje pre 12 POP zo všetkých piatich regiónov OSN. Mali by sa započať strategické 
prípravy a partnerstvá v rezorte zdravotníctva. 
 
Nariadenie Európskej únie č. 850/2004 o POP vstúpilo do platnosti 20. mája 2004 (16). Implementuje 
ustanovenia Štokholmskej konvencie. Dioxíny, PCDF a PCB sú uvedené v zozname ako neúmyselne 
uvoľňované POP, ktorých množstvá by sa mali nepretržite a finančne nenáročne redukovať tak rýchlo, ako 
je to možné (17).  Na prepojenia medzi vystavením detí POP a dopadmi na ich zdravie sa špecificky 
zameriava iniciatíva EÚ Veda, deti, povedomie, legislatíva EÚ a priebežné posudzovanie  (Science, 
Children, Awareness, EÚ Legislation and Continuous Evaluation - SCALE) (8) a indikátor RPG IV Akčného 
plánu pre zdravie detí a životné prostredie pre Európu (18). Z týchto európskych stratégií, ktoré berú do 
úvahy citlivosť detí na tieto znečisťujúce látky, by mali vyplynúť koncepčné opatrenia (19). 
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Vyhodnotenie 
Zdá sa, že spomedzi POP majú dioxíny (polychlórové dibenzo-p-dioxíny) a chemikálie podobné dioxínu 
(vrátane polychlórových dibenzofuránov a polychlórových  bifenylov podobných dioxínu) najnižšiu hranicu 
bezpečnosti a sú skupinou s najpravdepodobnejšími škodlivými účinkami na zdravie ľudí. V 
sedemdesiatych rokoch minulého storočia, pri koncentráciách tri až päťkrát vyšších ako v súčasnosti, 
pravdepodobne spôsobovali nepatrné účinky, napríklad na vývin zubov (9,20). Hlavnými zdrojmi týchto 
zlúčenín bolo spaľovanie komunálneho odpadu, bielenie buničiny plynným chlórom, hutnícky priemysel a 
niekoľko menších zdrojov. Do osemdesiatych rokov minulého storočia navyše vo výrobe určitých 
chemikálií existovali podstatné nečistoty (PCB, chlorofenoly a ich deriváty). Pokroky v znižovaní sú 
najbadateľnejšie pri spaľovaní odpadu a v hlavných priemysloch, ako je drevársky priemysel. Môžeme to 
vidieť v environmentálnych vzorkách, ako sú vrstvy sedimentov z dna jazier a morí, v rybách, vtákoch a 
tuleňoch konzumujúcich ryby a v materskom mlieku (Obr. 1 and 2). Najväčšie zostávajúce zdroje sú 
hutnícky a stavebninový priemysel, požiare na skládkach a spaľovanie dreva a biomasy v malom rozsahu. 
Ešte stále môžu existovať výrazné rozdiely medzi krajinami. 
 
Vývinové účinky pokladáme za účinky, ku ktorým dochádza pri najnižších dávkach (1,9,20). Materské 
mlieko je tu ideálnym médiom na monitorovanie. Poskytuje dlhodobý priemer zaťaženia ľudského tela, 
pretože väčšina z týchto zlúčenín má dlhý polčas rozpadu, preto je relevantné pre riziko počas 
tehotenstva a tiež na meranie príjmu dojčeného dieťaťa. Obidva tieto kroky sú pokladané za kľúčové pre 
posúdenie rizika vývojových účinkov pre celú populáciu, čo je tiež základom pre najnovšie zhodnotenia 
rizika dioxínov organizáciou WHO (1). Pre staršie populácie s vyšším zaťažením organizmu (12) relatívne 
riziko rakoviny nie je príliš vysoké, aj keď reálne existuje, dokonca ani pri najvyšších mierach vystavenia v 
priemysle (1,21). V meste Seveso v Taliansku, po veľmi vysokom náhodnom vystavení, boli nahlásené 
dopady na vývin zubov, zmenené pomery pohlavia a možný nárast niektorých zriedkavých typov rakoviny 
(4,22,23). 
 
Obtiažnejšie je posudzovanie zdravotných rizík iných zlúčenín ako dioxínov, pretože údaje o vystaveniach 
a účinkoch sú menej systematické. Organochlórové pesticídy môžeme v Európe ešte stále nájsť v 
ľudských vzorkách, ale ich koncentrácie sú nízke a ich zdravotná relevancia značne poklesla. 
Najviditeľnejšie je to u DDT, pre ktoré sú k dispozícii v niektorých krajinách dlhodobé údaje o vystavení 
(Obr. 2). Východisková zlúčenina je prítomná vo veľmi nízkych koncentráciách, ale niektoré jej metabolity 
s dlhým polčasom rozpadu, napríklad p,p’-DDE, môžu byť stále prítomné, hoci pri znížených 
koncentráciách. 
Na niektoré zlúčeniny bola pozornosť zameraná neskôr. PBDE (prostriedky znižujúce horľavosť používané 
v plastoch a textíliách) boli nájdené v materskom mlieku na konci deväťdesiatych rokov minulého storočia 
(Obr. 2). Nižšie brómové difenylétery, ako sú tetra- až okta-kongenery, sú absorbované rôznymi 
živočíšnymi druhmi a do určitej miery sa bioakumulujú. Preto boli v roku 2004 zakázané Európskou 
komisiou a ich koncentrácie teraz klesajú, na rozdiel od Spojených štátov, kde sú hladiny asi o jeden rád 
vyššie a stále narastajú (24). Monitorovanie má dokonca aj v Európe stále svoj význam, pretože 
metabolizmus dekabróm-difenyléteru nie je dobre známy a jeho výroba stále pokračuje. Sám o sebe je 
len slabo absorbovaný flórou a faunou, ale môže dôjsť k jeho rozpadu na nižšie brómové častice. 
 
Ďalšou novou skupinou halogénových zlúčenín sú zlúčeniny perfluórového alkylu (PFA), ako je 
perfluóroktánový sulfonát, ktorý sa v rastúcej miere používa ako prostriedok pre odpudzovanie vody a na 
mnohé ďalšie účely. Sú tiež vysoko odolné v životnom prostredí a je preukázaná ich akumulácia vo flóre a 
faune. Niektoré z týchto zlúčením boli preto v priemysloch dobrovoľne vylúčené z výroby, ale je potrebné 
ich monitorovať kvôli ich perzistencii. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Referencie (5–7,12) boli hlavným zdrojom údajov použitých v tomto fact sheete. Navyše boli tiež použité 
údaje z Globálneho systému monitorovania životného prostredia – Databázy kontaminantov Programu 
monitorovania a posudzovania kontaminácie potravy (Global Environment Monitoring System - Food 
Contamination Monitoring and Assessment Programme (GEMS/Food) Contaminants Database), získané z 
Prehľadu informácií o globálnych zdravotných trendoch WHO (Summary of Information on Global Health 
Trends - SIGHT) (25). Ten obsahuje informácie o 20 krajinách z celého európskeho regiónu WHO 
/Európskej únie.  
 
Popis údajov 
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Údaje z referencií (5–7) pochádzajú väčšinou zo zdieľaných reprezentatívnych vzoriek materského mlieka, 
ktoré boli zhromaždené a analyzované podľa protokolu WHO pre zisťovanie prítomnosti POP 
biomonitoringom materského mlieka (15). Výsledky boli všeobecne vyjadrené ako ng/g mliečneho tuku a 
WHO-TEQ (pg/g tuku).   
 
Údaje boli zhromaždené participujúcimi inštitúciami GEMS/Food s použitím normalizovaných metód pre 
vzorkovanie a meranie kontaminantov a pre odovzdávanie údajov do databázy GEMS/Food. Obsahovali 
hladiny dioxínov, PCDF a PCB v materskom mlieku získané v projekte SCOOP/EU/RIVM. Databáza 
obsahuje údaje o mnohých ďalších POP. Výsledky sú vyjadrené ako koncentrácie POP v μg/kg mliečneho 
tuku a μg/kg kompletného mlieka, ale väčšinou ako μg/kg nešpecifikovaného média (to znamená, že nie 
je uvedené, či ide len o mliečny tuk alebo o kompletné mlieko). 
 
Spôsob výpočtu indikátora 
Boli použité štúdie s koncentráciami POP v μg/kg (alebo alternatívna hmotnosť/jednotka hmotnosti) v 
mliečnom tuku. Koncentrácie PCDD/Fs a PCB podobných dioxínu boli prevedené na WHO-TEQ vzťahujúce 
sa na 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) na základe faktorov toxickej ekvivalencie v súlade s 
odporúčaniami WHO (26). 
 
Geografické pokrytie 
Chorvátsko, Česká republika, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Holandsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, 
Švédsko a Ukrajina. 
 
Pokryté časové obdobie 
1971–2005. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Rôzna v závislosti od typu zlúčeniny a od krajiny. 
 
Kvalita údajov 
Kvalita údajov bola rôzna v závislosti od typu zlúčeniny a od krajiny. Avšak údaje použité v tomto fact 
sheete mali dobrú kvalitu, reprezentovali celú krajinu a vzorky boli odoberané a analyzované v oficiálne 
akreditovaných laboratóriách alebo v laboratóriách, ktoré úspešne prešli príslušnými testami 
profesionálnej spôsobilosti. 
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Fact sheet č. 4.4 

 
 
 

Vystavenie detí chemickým rizikám v potravinách 
 
 

Indikátor 
Názov: Vystavenie detí chemickým rizikám v potravinách 
Definícia: Výživové vystavenie potenciálne nebezpečným chemikáliám v detskej strave.  
Kód: RPG4_Food_Ex1 
 
 
Úvod 
Tento súhrn posudzuje vystavenie detí potenciálne nebezpečným chemikáliám v ich výžive. Zameriava sa 
na chemikálie s najnižšou hranicou bezpečnosti, menovite toxickými kovmi, arzénom a polychlórovanými 
bifenylmi (PCB). Pri odhadovaní aktuálnej situácie sa brali do úvahy len dostupné údaje. Tie sa týkajú 
hlavne dospelej populácie, pretože údaje špecifické pre deti sú k dispozícii len pre deti vo veku 4–6 rokov 
v Nemecku. Zhrnutie taktiež obsahuje informácie o environmentálnom a zdravotnom kontexte, relevanciu 
a kontext koncepcie a posúdenie situácie v európskom regióne WHO.  
 
 
Zdôvodnenie 
Vystavenie rizikovým chemikáliám v priebehu rastu a vývoja môže mať za následok akútne dlhodobé 
účinky na zdravie detí. Prísne nariadenia a opatrenia aplikované v európskych krajinách zabezpečujú 
všeobecnú bezpečnosť potravín. Požitie kontaminovaných potravín však môže byť naďalej dôležitou cestu 
k vystaveniu chemickým rizikám. Pretože detské telá sú vo vývine a deti vo všeobecnosti konzumujú viac 
potravín v pomere k telesnej hmotnosti ako dospelí, deti sú obzvlášť ohrozené ochoreniami z vystavenia 
chemickým rizikám v potravinách. Tento indikátor je zameraný len na niekoľko kontaminantov 
v potravinách, hlavne na toxické kovy. Zabrániť neprijateľne vysokým vystaveniam je možné 
monitorovaním hladín rizikových látok v potravinách. 
 
 
Kľúčová správa  

 Rozsah vystavenia detí chemickým rizikám v potravinách v európskych krajinách možno analyzovať 
len čiastočne. V mnohých krajinách sa informácie o vystavení chemickým rizikám v potrave zbierajú pre 
celkovú populáciu, nie špecificky pre deti. Zhromaždené informácie môžu byť nekompletné alebo 
neporovnateľné s ostatnými krajinami. Aby sa dali posúdiť vystavenia rizikovým chemikáliám z potravín, 
je potrebné zosúladiť optarenia a pravidelne zbierať údaje o špecifických rizikách pre deti v regióne. 
 
 
Prezentácia údajov  
Obr. 1 ukazuje priemerný príjem ťažkých kovov a arzénu dospelou populáciou v rôznych európskych 
krajinách (1). 
 
Obr. 2 zobrazuje priemerné hodnoty rizikových kovov v celkovej výžive všeobecnej populácie Českej 
republiky v období rokov 1994 až 2001 (všimnite si, že Obr. 2 je na kg telesnej hmotnosti na rozdiel od 
Obr. 1). Údaje pochádzajú z Globálneho systému monitorovania životného prostredia – Databázy 
kontaminantov Programu monitorovania a posudzovania kontaminácie potravín (Global Environment 
Monitoring System - Food Contamination Monitoring and Assessment Programme (GEMS/Food) 
Contaminants Database). Sú získané z Prehľadu informácií o globálnych zdravotných trendoch WHO 
(Summary of Information on Global Health Trends - SIGHT) (2). Konzistentne klesajúci trend možno 
pozorovať len pre kadmium.  
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Obr. 1. Príjem ťažkých kovov v potrave u dospelých, vybrané krajiny EÚ, 2004 
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Poznámka. Príjem ortuti (Hg) a kadmia (Cd) je týždenný, príjem olova (Pb) a arzénu (As) – denný. 
Zdroj: Európska komisia (1). 
 

Obr. 2. Stredná hladina vybraných rizikových kovov v celkovej výžive všeobecnej populácie Českej 
republiky, 1994–2001 
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Zdroj: GEMS/Databáza kontaminantov potravín (2). 
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Zdravotný a environmentálny kontext  
Chemickými rizikami v potravinách sú toxické látky, ktoré sa vyskytujú buď prirodzene, ako aflatoxíny a 
morské toxíny, alebo sú umelé. Umelé toxíny sa môžu pridávať do potravín úmyselne, ako sú antibiotiká, 
konzervačné a farbiace látky, alebo môžu neúmyselne kontaminovať potraviny, napríklad kovy, čistiace 
látky, zvyšky pesticídov, živočíšne liečivá a ďalšie agrochemikálie a obalové materiály, ktorých účelom je 
udržať potraviny v bezpečnom a čerstvom stave. K neúmyselnej kontaminácii môže dôjsť pri 
environmentálnom znečistení vody, ovzdušia a/alebo pôdy (3). 
 
Dojčatá a deti sú obzvlášť citlivé na akútne, sub-akútne a chronické účinky prijímania rizikových 
chemických látok v potrave. Pretože deti konzumujú viac potravín na kilogram telesnej hmotnosti ako 
dospelí, sú viac vystavené chemickým rizikám v potravinách ako dospelí. Dojčatá konzumujú dvakrát 
toľko potravy na jednotku telesnej hmotnosti ako dospelí. Okrem toho, vyvíjajúce sa orgány a tkanivá sú 
náchylnejšie na toxické účinky určitých chemikálií. Napríklad vystavenie olovu alebo metylortuti počas 
gravidity alebo v ranom detstve spôsobí vážne poškodenie vývinu mozgu s následnou stratou 
intelektuálneho potenciálu, zatiaľ čo u dospelých vystavenie rovnakým dávkam nespôsobí žiadne 
podstatné dopady na ich intelektuálnu kapacitu. Z dôvodu vyššej miery vystavenia a vážnejších 
zdravotných dopadov sú chemikálie v potravinách škodlivejšie pre deti ako pre dospelých (4). 
 
Obzvlášť znepokojujúce sú účinky dlhodobého vystavenia rizikovým chemickým látkam v potrave. 
Symptómy súvisiace s dlhodobým vystavením nízkym dávkam sa môžu prejaviť až vo vyššom veku, 
pritom môže ísť o chronické a nezvratné poškodenia. Medzi závažné ochorenia spôsobené dlhodobým 
vystavením rôznym toxickým chemikáliám môže patriť poškodenie imunitného a nervového systému, 
zhoršenie reprodukčnej funkcie a vývinu, kongenitálne anomálie u potomstva, rakovina a poškodenie 
špecifických orgánov. 
 
Tento fact sheet sa sústreďuje len na niekoľko kontaminantov (olovo, metylortuť, kadmium a arzén). V 
prvom rade sú to najznámejšie kontaminanty z hľadiska svojej toxicity a v druhom rade tieto chemikálie 
sú najsystematickejšie pokryté existujúcimi údajmi. Záujem verejnosti o riziká spôsobené chemikáliami 
v potravinách narastá kvôli rastúcemu počtu a objemu vyrábaných a používaných chemikálií v rozvinutých 
krajinách, obzvlášť chemikálií, u ktorých ešte nebol zhodnotená toxicita dlhodobého vystavenia 
(endokrinné narúšače, chemikálie s toxickými účinkami na reprodukčné orgány atď.). Tieto domnienky 
môžu a nemusia byť založené na pravde - sú potrebné lepšie informácie. 
 
Olovo 
Olovo je pre deti jednou z najnebezpečnejších chemikálií. Okrem jeho akútnej toxicity, najdôležitejším 
účinkom vystavenia je chronická neurotoxicita, obzvlášť závažná v prvých dvoch až troch rokoch života pri 
skorom vývine centrálneho nervového systému. Vystavenie olovu v tomto období zvyšuje riziko miernej 
mentálnej retardácie, hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD) a ďalších vývinových porúch (5–7). 
Existuje mnoho rôznych spôsobov vystavenia detí olovu. Patrí sem kontaminácia potravín a pitnej vody, 
používanie olovom glazovanej keramiky pri varení a konzumácia kúskov farby (hlavne v spojení s PICA 
syndrómom (posterior inferior cerebelli arteria) typickým pre slabú výživu) (4). Kumulatívne vystavenie 
zo všetkých týchto zdrojov by nemalo prekročiť predbežný prípustný týždenný príjem (provisional 
tolerable weekly intake - PTWI). Jeho hodnota je týždenne 25 µg/kg telesnej hmotnosti.4 
 
Metylortuť 
Ortuť je environmentálny kontaminant prítomný v rybách a v morských potravinách najmä vo forme 
metylortute. Zdroje potravín iné ako ryby a a iné morské živočíchy môžu tiež obsahovať ortuť, ale 
väčšinou vo forme anorganickej ortuti, ktorá je výrazne menej toxická ako metylortuť. Metylortuť je 
vysoko toxická, hlavne pre nervový systém; vyvíjajúci sa mozog je pokladaný za najcitlivejší cieľová 
orgán pre toxicitu metylortuti. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo/ Spoločný výbor expertov pre 
potravinové aditíva Svetovej zdravotníckej organizácie (FAO/WHO Joint Expert Committee on Food 
Additives - JECFA) stanovili PTWI na 1,6 µg/kg telesnej hmotnosti. Odhadované príjmy ortuti v Európe sú 
v rôznych krajinách rôzne, v závislosti od množstva a typu konzumovaných rýb. Niektoré populačné 
skupiny môžu pravidelne konzumovať veľké dravé ryby (napr. mečiar, tuniak a šťuka), ktoré sú na vrchole 

                                                 
4 PTWI je maximálne množstvo kontaminantu, ktorému môže byť vystavená osoba na jeden týždeň počas celého života bez 
neprijateľného rizika zdravotných účinkov. Hodnota je predbežná, pretože po získaní nových informácií sa bude upravovať. PTWI 
stanovila Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo/ Spoločný výbor expertov pre potravinové aditíva Svetovej zdravotníckej 
organizácie (Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Expert Committee on Food Additives - JECFA). 
Najnovšie zhodnotenie pochádza z roku 1999 a opakovane potvrdilo PTWI pre olovo ako 0,025 mg/kg telesnej hmotnosti na týždeň. 
táto úroveň bola pôvodne stanovená v roku 1982 pre dojčatá a deti na základe štúdií s deťmi . V roku 1993 sa zrušila úroveň pre 
dospelých a úroveň pre dojčatá a deti bola rozšírená na všetky vekové skupiny. 



141 
 

potravinového reťazca a často majú vyššiu koncentráciu metylortuti. Toxicita metylortuti sa preukázala pri 
vystavení nízkym hladinám a vystavenie tejto zlúčenine by sa malo minimalizovať, no zároveň je potrebné 
si uvedomiť že ryby predstavujú dôležitú súčasť vyváženej stravy. 
 
Kadmium 
Kadmium je prítomné vo veľmi nízkych hladinách v širokej škále potravín. Potravinové produkty sú 
zdrojom viac ako 90% ľudského vystavenia kadmiu, okrem lokalít v blízkosti priemyselov emitujúcich 
kadmium. Napriek tomu je otrava spôsobená kadmiom v potravinách zriedkavá. Hlavnými zdrojmi 
v potravinách sú živočíšne obličky, ktoré majú vo všeobecnosti viac kadmia ako iné potraviny a taktiež 
kontaminácia ryže, sójových bôbov a morských živočíchov kadmiom z lokálnych priemyselných 
a banských zdrojov. Obalové materiály polotovarov a čerstvých potravín môžu obsahovať značné 
množstvo kadmia, ktoré môže migrovať do potravín. Požitie kadmiom vysoko kontaminovaných potravín 
spôsobuje akútne gastrointestinálne problémy, ako je zvracanie a hnačka (8). Hlavným problémom 
pacientov chronicky vystavených kadmiu je poškodenie obličiek (9) s porušením fosforového a kalciového 
metabolizmu a možné zvýšené riziko obličkových kameňov. Množstvo kadmia v rúrkových bunkách 
obličiek narastá počas života osoby a tvorí hlavnú časť obsahu kadmia v tele. Vystavenie kadmiu počas 
tehotenstva má za následok nízku pôrodnú hmotnosť a zvýšenie rizika spontánneho potratu (10,11). 
Medzinárodná agentúra na výskum rakoviny (The International Agency for Research on Cancer- IARC) 
klasifikuje kadmium ako ľudský karcinogén skupiny I. 
 
Arzén 
Arzén je všadeprítomný, nachádza sa v ovzduší, vode, v palivách a morskom živote. Denný ľudský príjem 
arzénu zo stravy je v rozsahu 0,5–1 mg, s najväčšími koncentráciami u rýb a kôrovcov. Akonáhle je arzén 
v tele, viaže sa na hemoglobín, plazmové proteíny a leukocyty a redistribuuje sa do pečene, obličiek, pľúc, 
sleziny a čriev. Väčšina arzénu v morských potravinách je v organickej forme a vylučuje sa rýchlejšie ako 
anorganický arzén. Akútna intoxikácia arzénom s následkom smrti je zriedkavá. Postihnutí trpia okrem 
poškodenia orgánov vážnymi poruchami. Chronické vystavenie arzénu po dobu týždňov až mesiacov môže 
mať vážne následky kvôli jeho neurotoxicite, kardiovaskulárnej a renálnej toxicite a karcinogénnosti.  
 
Skutočný rozsah dopadu rizikových chemických látok z potravín na zdravie detí je len veľmi ťažké 
odhadnúť kvôli možnému dlhému oneskoreniu medzi vystavením a prejavom jeho následkov. Ak je 
reakčná doba medzi vystavením a jeho zdravotným následkom dlhá, obtiažne sa dokazuje súvislosť. 
Dôsledkom toho sú informácie o zdravotných následkoch vystavenia rizikovým chemikáliám z výživy 
neúplné (12). 
 
 
Politická relevancia a kontext  
Celoeurópsky kontext 
Regionálny prioritný cieľ IV (RPG IV) Akčného plánu pre zdravie detí a životné prostredie pre Európu sa 
zameriava na zníženie rizík ochorenia a porúch v dôsledku vystavenia rizikovým chemikáliám (ako sú 
ťažké kovy), fyzikálnym pôvodcom (ako nadmerné ultrafialové žiarenie), biologickým pôvodcom 
a rizikovým pracovným prostrediam počas tehotenstva, detstva a adolescencie (13). 
 
WHO pomáha krajinám v európskom regióne rozvinúť a posilniť ich programy potravinovej bezpečnosti. 
Toto zahŕňa harmonizáciu legislatívy so smernicami Codex Alimentarius (potravinový kódex) (14) a 
koncepciami EÚ, posilňovanie služieb kontroly potravín a podporovanie systémov zabezpečenia kvality. 
Program potravinovej bezpečnosti WHO tiež podporuje krajiny v budovaní a aktualizovaní zručností 
ohľadom analýzy bezpečnosti, monitorovania a manažmentu potravín (15).  
 
Kontext EÚ 
Vstup EÚ do výboru Codex Alimentarius Commission (CAC) v roku 2003 posilnil konzistenciu noriem, 
smerníc a odporúčaní, prijatých v rámci kódexu a záväzujúcich členské štáty EÚ povinnosťami v oblasti 
potravinových noriem. Opatrenia prijaté EÚ s ohľadom na potravinovú bezpečnosť a potraviny sa často 
odvolávajú na Codex (16). 
 
EÚ legislatíva rieši chemickú bezpečnosť potravín v nasledujúcich piatich oblastiach. 
 
1. Aditíva. Legislatíva o potravinových aditívach je založená na princípe, že môžu byť použité len 

explicitne schválené aditíva, často v obmedzených množstvách a v špecifických potravinách. 
2. Ochucovadlá. Existujúca legislatíva o ochucovadlách stanovuje limity obsahu nežiadúcich zlúčenín. 

Prebieha program zhodnotenia bezpečnosti chemicky definovaných ochucovacích látok. 
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3. Kontaminanty. Legislatíva o kontaminantoch je založená na vedeckom poradenstve a princípe, že 
hladiny kontaminantov by sa mali udržiavať na najnižšej úrovni, akú možno dosiahnuť rozumným 
dodržiavaním správnych pracovných postupov. Pre určité kontaminanty (napríklad mykotoxíny, 
dioxíny, ťažké kovy, dusičnany a chlórpropanoly) boli kvôli ochrane verejného zdravia stanovené 
maximálne hladiny.  

4. Zvyšky. Legislatíva o zvyškoch veterinárnych medicínskych produktov používaných u zvierat 
živočíšnej potravinárskej výroby a o zvyškoch pesticídov stanovila maximálne limity pre zvyšky. 
V niektorých prípadoch je používanie takýchto látok zakázané. 

5. Kontaktné materiály. Legislatíva o kontaktných materiáloch potravín nariaďuje, že tieto materiály 
nesmú prenášať svoje komponenty do potravín v množstvách, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie 
alebo zmeniť skladbu, chuť či textúru potravín (17). 

 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority - EFSA) bol založený v roku 2002 
(Nariadenie (EC) 178/2002). Jeho cieľom je zabezpečenie spoločných princípov a zodpovedností ohľadom 
potravín, vedeckej kvality a účinných postupov rozhodovania v záležitostiach potravinovej bezpečnosti 
(18). je zodpovedný za zhromažďovanie údajov o potravinových kontaminantoch. Základom nariadenie 
bola Biela kniha o potravinovej bezpečnosti, ktorá navrhla radikálnu revíziu pravidiel potravinovej hygieny 
EÚ (19). Prieskumy ukazujú, že hladiny rizikových chemikálií v potravinách dosahujú vo všeobecnosti 
nižšie ako zdravotnými úradmi povolené hodnoty. Projekt Vedecká spolupráca v otázkach výživy 
(Scientific Cooperation on Questions Related to Food - SCOOP) koordinovaný EFSA sa zameriava na 
získavanie súhrnných údajov z celej EÚ o konkrétnych dôležitých záležitostiach potravinovej bezpečnosti. 
Tieto údaje využíva Komisia ako pomoc pri vývoji legislatívy EÚ na zvýšenie ochrany spotrebiteľov (20). 
 
Globálny kontext 
Aby boli zabezpečené adekvátne normy potravinovej bezpečnosti a kvality, Organizácia pre výživu a 
poľnohospodárstvo (FAO) a WHO vyvinuli Codex Alimentarius (14). Kódex vznikol v roku 1963 a obsahuje 
zbierku noriem pre označovanie potravín, aditíva, kontaminanty, hygienu potravín, metódy analýzy 
a vzorkovania a normy pre zvyšky veterinárnych liečiv a pesticídov v potravinách. V roku 1985 OSN 
odporučila národným vládam prijať normy potravinovej bezpečnosti z Codex Alimentarius (14). 
V súčasnosti platné potravinové normy pre jednotlivé kontaminanty v rôznych potravinách stanovujú 
úhrnný príjem zo všetkých zdrojov. Globálny systém monitorovania životného prostredia –  Program 
monitorovania a posudzovania kontaminácie potravín (Global Environment Monitoring System - Food 
Contamination Monitoring and Assessment Programme (GEMS/Food)) nabáda všetky krajiny, najmä 
rozvojové krajiny, vykonať štúdie celkovej výživy (21). 
 
 
Vyhodnotenie 
Z hľadiska zdravia detí najnebezpečnejšie chemické riziká, kvôli bezpečným hraniciam  pre výživu detí, sú 
toxické kovy (olovo, metylortuť, kadmium, arzén) a niektoré perzistentné organické polutanty (POP), 
najmä zlúčeniny podobné dioxínu. 
 
Údaje SCOOP z roku 2004 o priemerných úrovniach príjmu olova, ortuti, kadmia a arzénu v strave 
dospelých sú k dispozícii pre 13 európskych krajín (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, 
Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo). Vo väčšine 
európskych krajín predstavoval príjem dospelých úrovne medzi 10–30% z hodnoty PTWI, niekedy vyššie. 
Údaje o príjme detí sú veľmi útržkovité. Celkový príjem sa zdá byť nižší ako u dospelých, ale príjem 
prepočítaný na kg telesnej hmotnosti je vyšší (1). 
 
Monitorovanie chemických kontaminantov v potravinách v Českej republike prostredníctvom štúdií 
celkovej výživy je osvedčenou praxou a k dispozícii sú nedávne, národne reprezentatívne údaje 
o chemických rizikách v potravinách. Pozorované množstvo všetkých kovov v celkovej výžive všeobecnej 
populácie v období rokov 1994 až 2001 bolo hlboko pod hladinou PTWI (Tabuľka 1).  
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Tabuľka 1. Prípustné hodnoty prijímania vybraných toxických kovov pre dospelých 
 

Riziko PTWI 

Arzén (spolu)  PTWI 0,015 mg/kg telesnej hmotnosti 

Kadmium  PTWI 0,007 mg/kg telesnej hmotnosti 

Olovo  PTWI 0,025 mg/kg telesnej hmotnosti 

Ortuť  PTWI 0,0016 mg/kg telesnej hmotnosti 

 
Poznámka. Tieto hodnoty nie sú izolovanými hodnotami z prijímania potravy. Úplné posúdenie rizika prijímania kovov z potravín by 
malo tiež zohľadňovať ostatné zdroje vystavenia (ako je vystavenie pokožky a vdychovanie). 
 
Štúdie celkovej výživy v Českej republike odhadujú úrovne kontaminantov vo výžive všeobecnej 
populácie. Tieto hodnoty však nie sú priamo aplikovateľné na deti mladšie ako 3 roky, ktoré sú obzvlášť 
citlivé na neurotoxické účinky chemických rizík, pretože deti majú sklon jesť odlišné typy potravín 
a prijímajú väčšie množstvo potravy na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelí. 
 
Celkovo, kvôli nedostatku špecifických údajov o konzumácii potravín pre deti je rozsah vystavenia detí 
chemickým rizikám v potravinách stále neistý. V mnohých krajinách sa nezbierajú údaje o kontaminácii 
potravín a príslušnom vystavení rizikám, alebo môžu byť nekompletné, či zhromažďované spôsobom, 
ktorý spôsobuje ťažkosti pri porovnávaní medzi krajinami. 
 
Národné orgány majú zodpovednosť a povinnosť zabezpečiť, aby sa toxické chemikálie, ako sú pesticídy, 
kovy, environmentálne kontaminanty a prirodzene sa vyskytujúce toxíny nenachádzali v potravinách 
v takých koncentráciách, ktoré by mohli nepriaznivo vplývať na zdravie občanov. Na posúdenie rizika 
prítomnosti chemikálií v potravinách na zdravie detí  by sa mal skutočný príjem chemikálií odhadnúť 
a porovnať s príslušnými referenčnými toxikologickými hodnotami, ako PTWI. Odhad skutočného príjmu 
rizikových chemických látok v strave je nutný na posúdenie rizika a možno na jeho základe stanoviť, či 
môže existovať vzťah medzi pozorovanými nepriaznivými účinkami u ľudí a vystavením konkrétnemu 
kontaminantu. Štandardizovanie metód zhromažďovania údajov v celom regióne umožní lepšie 
zhodnotenie rizika a dopadu na zdravie. 
 
Akékoľvek posudzovanie vystavenia detí rizikovým chemickým rizikám v potravinách by malo zohľadňovať 
ich jedinečné biologické charakteristiky a charakteristiky vystavenia. Mali by sa zohľadniť rôzne vystavenia 
(podľa rôznych typov konzumovaných potravín) a následky (náchylnosť na neurotoxické účinky) u detí 
rôzneho veku. U dospelých je známych 200 chemikálií, ktoré spôsobujú klinické neurotoxické následky. 
Napriek absencii systematického testovania sa v laboratórnych modeloch neurotoxicita preukázala 
pri mnohých ďalších chemikáliách. Toxické účinky takýchto chemikálií na vývin ľudského mozgu nie sú 
známe a neboli kvôli ochrane detí regulované. Pri posudzovaní rizík chemikálií v potravinách je potrebné 
aplikovať dodatočné faktory bezpečnosti pre dojčatá a deti. Mali by sa zohľadniť dostupné informácie 
o úhrnnom vystavení, vrátane vystavenia z výživových zdrojov a z pitnej vody ako aj ďalších vystavení. 
Bolo by potrebné uvážiť aj dostupné informácie o kumulatívnych účinkoch chemikálií s bežnými 
mechanizmami toxicity. 
 
Zároveň, najvyššie riziká v potravinách pre deti nepredstavujú kontaminanty a pridané chemikálie, ale 
nezdravý výber stravy ako sú rýchle jedlá s príliš vysokým obsahom tuku, cukru a soli. Ich zdravotné 
dopady sa môžu prejaviť dokonca o niekoľko desaťročí ako rizikové faktory obezity, cukrovky, vysokého 
tlaku, kardiovaskulárneho ochorenia a rakoviny. Je dôležité zdôrazňovať výživovú hodnotu zeleniny, 
ovocia, strukovín a rýb pre zdravie bez ohľadu na kontaminanty, ktoré môžu byť v nich prítomné. 
 
Potenciálne dopady konzumácie kontaminovaných potravín na zdravie môžu byť výrazne znížené 
prevenciu vystavenia prostredníctvom zlepšenej výroby, spracovania a manipulácie s potravinami 
a výchovou ľudí, aby sa vyhýbali vysoko rizikovým potravinám. Dobrý manažment chemikálií, 
predovšetkým kovov, pesticídov a POP, je životne dôležitý pre ochranu zdravia detí. Vzhľadom na 
závažnosť ich dopadu na deti by malo byť počiatočné úsilie zamerané na chemikálie, ktoré sú toxické pre 
ľudský mozog vo vývine: olovo, ortuť a PCB. Je potrebné sa zvlášť zamerať na chemikálie, ktoré majú 
tendenciu akumulovať sa v organizme, ako je kadmium a POP, pretože chronické vystavenie týmto 
chemikáliám, dokonca aj na nízkych úrovniach, môže spôsobiť vážne zdravotné problémy (21). 
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Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Údaje použité pre tento indikátor boli zhromaždené zo správ SCOOP, ktoré vypracovala EFSA (23) a z 
databázy GEMS/Food Programom OSN pre životné prostredie (2).  
Popis údajov 
Projekty SCOOP sú špecifické projekty spustené v EÚ na odhadovanie príjmu kontaminantov v strave, 
realizované pred spustením EFSA. Boli zhromaždené údaje z členských štátov, ale metódy a techniky 
neboli zosúladené a tak kvalita údajov a výsledkov môže byť pre rôzne krajiny odlišná. 
 
Databáza štúdie celkovej výživy GEMS/Food obsahuje informácie od roku 1972 do roku 2003 
o kontaminantoch v strave z 15 krajín celej Európy. Informácie dodávajú do databázy zúčastnené 
inštitúcie, ktoré používajú normalizované metódy na meranie kontaminantov a poskytovanie údajov. 
Databáza obsahuje informácie zo štúdií celkovej výživy, ktoré umožňujú najpresnejšie odhadnúť príjem 
kontaminantov vo výžive. Štúdie celkovej výživy posudzujú úrovne kontaminantov v konzumovaných 
potravinách tak, že explicitne berú do úvahy kuchynskú prípravu potravín. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Vystavenie sa odhaduje na základe priemerného príjmu vybraných chemikálií. Patria sem údaje 
o prítomnosti chemikálií v jednotlivých potravinách a výživách, vrátane ich transformácie počas procesov 
v rámci reťazca výroby potravín a údaje o charakteristikách konzumácie jednotlivých potravín, ktoré 
obsahujú relevantné chemikálie. 
 
Geografické pokrytie 
Pre údaje SCOOP: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, 
Nórsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo  
Pre údaje GEMS/FOOD: Česká republika. 
 
Pokryté časové obdobie 
2004 pre SCOOP. 1994–2001 pre GEMS/FOOD. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Pre údaje SCOOP sa merania neopakovali. Údaje GEMS/FOOD boli aktualizované každoročne. 
 
Kvalita údajov 
Údaje obidvoch zdrojov sa väčšinou vzťahujú na dospelú populáciu. Špecifické údaje o vystavení detí nie 
sú k dispozícii. 
 
Údaje SCOOP sú zhromažďované z rôznych krajín bez zosúladených metód a techník, takže kvalita údajov 
z rôznych krajín môže kolísať. Odrážajú len situáciu v jednom časovom bode. Neexistujú žiadne 
aktualizácie pre odhad časového trendu. 
 
Údaje GEMS/Food z Českej republiky sú o jeden rád nižšie ako údaje SCOOP a tento rozdiel nebolo možné 
objasniť. Preto sú tieto údaje použiteľné len na ilustráciu časových trendov kontaminácie potravín. 
 
Na posúdenie vystavenia detí rizikovým chemikáliám v potravinách by sa mal odhadnúť skutočný príjem 
vo výžive. Na porovnanie vystavení v členských krajinách európskeho regiónu by sa mala použiť 
štandardná metodológia. Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná zhromažďovaniu údajov o 
reprezentatívnych vzorkách detskej populácie. Štandardizácia metód zhromažďovania dát v celom regióne 
môže napomôcť spoločným snahám o vývoj koncepcií a opatrení na znižovanie rizikových vystavení a ich 
zdravotných dopadov. 
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Fact sheet č. 4.5 

 
 
 

Hladiny olova v krvi u detí 
 
 

Indikátor 
Názov: Hladiny olova v krvi u detí 
Definícia: Hladina olova v krvi u detí v komunite, regióne alebo krajine je vyjadrená ako geometrická 

stredná hodnota jednotlivých koncentrácií olova v krvi v mikrogramoch na deciliter (μg/dl).  
Kód: RPG4_Chem_Ex1 
 
 
Úvod 
Tento súhrn je založený na údajoch o priemerných úrovniach olova v krvi u detí v rôznych vekových 
skupinách v mnohých európskych krajinách v období medzi rokom 1991 a rokom 2006. Taktiež obsahuje 
informácie o environmentálnom a zdravotnom kontexte, relevanciu koncepcie a kontext a posúdenie 
situácie v európskom regióne WHO. Poskytuje aj odporúčania na zlepšovanie kvality údajov a 
biomonitoringu. 
 
 
Zdôvodnenie 
Olovo je jedným z najznámejších toxických ťažkých kovov. Hladina olova v krvi je veľmi spoľahlivým 
biologickým ukazovateľom nedávneho vystavenia olovu. Zvýšená hladina olova v krvi (10 μg/dl alebo 
vyššia) súvisí s toxiciou vo vyvíjajúcom sa mozgu a nervovom systéme malých detí, ktorá vedie ku 
zníženiu inteligenčného kvocientu (IQ) (1). Nedávno sa však preukázalo, že zníženie IQ bolo pozorované 
aj u detí s hladinami olova v krvi nižšími ako 10 μg/dl. Mali by sa preto iniciovať preventívne opatenia na 
zníženie olova v krvi na najnižšiu možnú úroveň. 
 
 
Kľúčová správa  

☺ Vylúčenie olova z benzínu, najskôr v západnej Európe a neskôr v strednej a východnej Európe, malo 
za následok v priebehu ostatných dvoch desaťročí výrazný pokles hladín olova v krvi u detí. Priemyselné 
emisie sú v niektorých krajinách stále dôležitými lokálnymi zdrojmi vystavenia olovu. Odkedy sa olovo 
vylúčilo z benzínu, narástol význam ostatných v minulosti ignorovaných zdrojov vystavenia olovu. Aj 
naďalej je potrebné znižovať hladiny olova v krvi, pretože neexistuje žiadna bezpečná hladina u detí. 
 
Na identifikáciu a elimináciu zostávajúcich zdrojov vystavenia olovu a monitorovanie účinnosti 
preventívnych opatrení je naliehavo potrebný účinný systém sledovania s použitím porovnateľných metód 
odberu vzoriek krvi, analýzy a prezentácie údajov na monitorovanie hladiny olova v krvi u detí. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 ukazuje priemerné hladiny olova v krvi detí v 11 krajinách (Bulharsko, Česká republika, 
Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Izrael, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, Švédsko a bývalá 
juhoslovanská republika Macedónia) v rôznych časových bodoch medzi rokmi 1990 a 2006. Táto skupina 
údajov bola použitá kvôli nedostatku aktuálnych údajov. Umožňuje posúdiť údaje z mnohých krajín 
a naznačuje niektoré časové trendy. 
 
Kde je to možné, tam sú priemerné hladiny olova v krvi udávané ako geometrický priemer, pretože 
rozdelenie úrovní olova v krvi je vo všeobecnosti logaritmicky-normálne. 
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Obr. 1. Stredné úrovne olova v krvi (PbB) u detí namerané vo vybraných európskych krajinách, 1991–
2006 (vekové skupiny v rokoch) 
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Poznámka. TFYR Macedonia = bývalá juhoslovanská republika Macedónia. 
 Bulharsko 1999−2003: údaje reprezentujú priemysel 
 Bulharsko 2003: údaje reprezentujú dopravu 
 Bývalá juhoslovanská republika Macedónia 2001−2003 a 2004: údaje reprezentujú priemysel (pozri časť 

Posudzovanie nižšie, tretí odstavec) 
 Údaje pre Bulharsko (2003), Českú republika ad bývalú juhoslovanskú republiku Macedónia sú aritmetické 

priemery. 
Zdroj:  Prípadové štúdie pre krajiny (4–15). 

 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Olovo v životnom prostredí pochádza z mnohých zdrojov (napr. benzín, priemyselné procesy, náter, 
spájka v konzervovaných potravinách, vodovodné potrubia) a dostáva sa k ľuďom mnohými cestami 
(ovzdušie, prach v domácnosti, nečistota na uliciach, pôda, voda, potraviny). V dôsledku tohto je 
hodnotenie relatívneho príspevku rôznych zdrojov komplexné a pravdepodobne sa bude líšiť medzi 
oblasťami a populačnými skupinami. Benzín s obsahom olova je najdôležitejším zdrojom atmosférického 
olova a výrazne prispieva k podielu olova v ľudskom organizme v krajinách, kde sa tento benzín stále 
používa. Priemyselné emisie sú tiež dôležitým zdrojom kontaminácie pôdy a okolitého ovzdušia olovom. 
Olovo z atmosférického vzduchu alebo olúpaný náter usadený v pôde môžu požiť deti, čo výrazne zvýši 
hladinu olova v ich krvi. Navyše, potraviny a voda môžu byť tiež dôležitými médiami základného 
vystavenia olovu (2). 
 
Deti sú náchylnejšie na nepriaznivé účinky olova, pretože (i) príjem olova na jednotku telesnej hmotnosti 
je vyšší pre deti ako pre dospelých; (ii) malé deti si často dávajú predmety do úst, čoho dôsledkom je 
požitie prachu a pôdy a možný zvýšený príjem olova; (iii) fyziologické miery príjmu olova u detí sú vyššie 
ako u dospelých; a (iv) malé deti sa rýchlo vyvíjajú, ich systémy nie sú ešte úplne vyvinuté a v dôsledku 
toho sú toxickými účinkami olova zraniteľnejšie ako dospelí. 
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Epidemiologické štúdie ukazujú, že vystavenie olovu v raných etapách vývoja detí je spojené, okrem 
iného, s deficitmi v neskoršej neurobehaviorálnej výkonnosti. Štúdie naznačujú, že na každých 10μg/dl 
olova v krvi sa IQ znížuje o 1–3 body. Na úrovni jednotlivca by sa zdalo, že je to pokles malý a 
bezvýznamný, no na úrovni populácie môžu byť malé účinky na mnohých jednotlivcov výrazným 
bremenom pre spoločnosť. Celková intelektuálna výkonnosť sa zníži a z toho vyplývajú ekonomické straty. 
Tento problém študovali výskumníci v Spojených štátoch, ktorí vypočítali možné finančné zisky v dôsledku 
zníženia hladiny olova v krvi u detí. Poznávacia schopnosť má vplyv na výkon v škole, najvyššie 
dokončené vzdelanie a úspech na trhu práce a takýmto spôsobom súvisí so ziskami. Zlepšenie poznávacej 
schopnosti je užitočné pre spoločnosť. Zvyšuje ekonomickú produktivitu, vrátane ziskov a príjmov z daní 
a redukuje kriminalitu a iné správanie, ktoré má negatívny dopad na ostatných ľudí (2,3). 
 
Na redukciu vystavenia detí olovu v životnom prostredí a teda aj na zníženie hladiny olova v ich krvi boli 
použité nasledujúce verejno-zdravotné opatrenia (2): 
 
• vylúčenie olovených aditív z palív a odstránenie olova z benzínu; 
• redukcia a vylúčenie používania náterov na báze olova; 
• eliminácia používania olova v nádobách na potraviny; 
• zistenie, redukcia a eliminácia olova používaného v tradičných liekoch a v kozmetike; 
• minimalizácia rozpúšťania olova v systémoch úpravy a distribúcie vody; 
• zlepšenie identifikácie populácií ohrozených vystavením na báze systémov monitorovania; 
• zlepšenie propagácie  chápania a vedomostí o vystavení olovu;  
• kladenie väčšieho dôrazu na správnu výživu, zdravotnú starostlivosť a venovanie zvýšenej pozornosti 

sociálno-ekonomickým podmienkam, ktoré môžu zvýšiť účinky olova. 
 
 
Politická relevancia a kontext 
Medzinárodné konvencie a akčné programy, ako aj smernice a rezolúcie Európskej únie (EÚ) uznali 
dôležitosť vystavenia olovu ako kľúčovú záležitosť verejného zdravia. 
 
Globálny a celoeurópsky kontext 
Konvencia o právach detí (Rezolúcia valného zhromaždenia OSN č. 44/25 z 20. novembra 1989) a Agenda 
21 (prijatá viac ako 178 vládami na Konferencii OSN o životnom prostredí a vývoji, ktorá sa konala v Riu 
de Janeiru, Brazília, v roku 1992) tvoria všeobecný rámec  ochrany detí pred rizikovými 
environmentálnymi vystaveniami (16,17). 
 
V roku 1979 Konvencia o diaľkovom cezhraničnom znečisťovaní ovzdušia o ťažkých kovoch a Bazilejská 
konvencia o kontrole cezhraničných pohybov rizikových odpadov a ich likvidácii uznali potrebu 
medzinárodnej spolupráce pri redukcii vystavenia toxickým ťažkým kovom (18,19). Rotterdamská 
konvencia podporuje výmenu informácií a tiež zdieľanie zodpovednosti a kooperatívne úsilia medzi 
stranami v medzinárodnom obchode s určitými rizikovými chemikáliami (20). 
 
Nedávno prijatý strategický prístup k medzinárodnému riadeniu chemikálií postupuje o krok ďalej. 
Zaväzuje krajiny na zabezpečenie výroby a používania chemikálií takým spôsobom, ktorý by 
minimalizoval výrazné nepriaznivé dopady na životné prostredie a ľudské zdravie (21). 
 
Navyše sú prijaté medzinárodné záväzky, ktoré špecificky adresujú vystavenie detí olovu. Vo februári 
1996 ministri životného prostredia Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (Organisation for 
Economic Co-operation and Development - OECD) pirjali Deklaráciu o znižovaní rizika olova. Tá uplatňuje 
dobrovoľný prístup k vývoju a posilňovaniu národných a kooperatívnych úsilí potrebných na redukciu rizík 
z vystavenia olovu. Ich ciele zahŕňajú snahy o vylúčenie olovnatého benzínu a elimináciu vystavenia detí 
olovu (22). 
 
V roku 1997 Deklarácia o životnom prostredí predstaviteľov krajín G8 o environmentálnom zdraví detí 
zaviazala krajiny G8 k plneniu a medzinárodnej podpore Deklarácie OECD o znižovaní rizika olova. 
Špecificky vyžadovali ďalšie opatrenia na redukciu hladín olova v krvi u detí pod 10 µg/dl. Pri prekročení 
tejto úrovne sú potrebné ďalšie opatrenia. Súhlasili s vedením kampaní zvyšovania verejného povedomia 
o rizikách vystavenia olovu pre deti a s vývojom vedeckých protokolov a programov monitorovania hladín 
olova v krvi u detí, aby sa mohol sledovať pokrok v tejto dôležitej oblasti (23). 
 
V septembri 2006 bolo Medzivládne fórum o chemickej bezpečnosti dejiskom Budapeštianskeho 
vyhlásenia o ortuti, olove a kadmiu, ktoré uznalo, že rizikám týchto troch látok by sa podľa možnosti mali 
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venovať ďalšie globálne, regionálne a lokálne opatrenia (24). V tom istom kontexte súhlasila Deklarácia 
Brescie o prevencii neurotoxicity kovov s revíziou noriem vystavenia olovu a podporila okamžitú redukciu 
hladiny olova v krvi u detí na celom svete na koncentráciu 5 μg/dl (25). Táto hodnota je navrhnutá 
dočasne, v budúcnosti bude možno potrebné ju znova revidovať a znížiť, pretože sa hromadia stále nové 
dôkazy o toxicite nižších hladín olova v krvi. 
 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
detí a životné prostredie pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení detí so vzťahom k životnému prostrediu  (13). Jeden z cieľov (RPG IV) je zameraný na 
znižovanie rizík ochorenia a pracovnej neschopnosti z vystavenia rizikovým chemikáliám (ako sú ťažké 
kovy), fyzikálnym pôvodcom (ako je nadmerné ultrafialové žiarenie), biologickým pôvodcom a rizikovým 
pracovným prostrediam počas tehotenstva, detstva a adolescencie. V cieli CEHAPE RPG IV sú stanovené 
špecifické opatrenia na redukciu vystavenia detí olovu, ako je schválenie legislatívy o obsahu olova 
v benzíne a stavebných materiáloch, vývoj a presadzovanie nariadení na minimalizáciu rizík z rizikových 
stavebných materiálov (ako je olovo) a vykonanie biomonitorovania olova u ohrozených dojčiat a matiek 
(26).  
 
Kontext EÚ 
Siedmy rámcový výskumný program EÚ (2006–2013) zdôrazňuje vývoj uceleného prístupu k 
biomonitorovaniu populácie, nevyhnutného pre správne zhodnotenie rizika a riadenie chemikálií, ktoré 
ovplyvňujú ľudské zdravie (27). 
 
V roku 1977 Smernica rady o biologickom screeningu populácie na zisťovanie prítomnosti olova 
(77/312/EEC) zaviazala členské štáty EÚ aplikovať spoločný postup pre biologický screening za účelom 
posudzovania vystavenia populácie olovu mimo pracovného prostredia (28). V členských štátoch je v 
platnosti niekoľko európskych iniciatív koncepcií na znižovanie množstva olovnatého benzínu (hlavný 
zdroj zvýšených hladín olova v krvi u detí). Štvrtá ministerská konferencia “Životné prostredie pre 
Európu” v júni 1998 podpísala Deklaráciu Hospodárskej komisie OSN pre Európu o vylúčení pridávaného 
olova z benzínu pre všeobecné používanie cestnými vozidlami tak rýchlo, ako je to možné, najneskôr 
však do 1. januára 2005. Túto deklaráciu podpísalo tridsať vlád, vrátane väčšiny krajín strednej 
a východnej Európy, čo môžeme pokladať za dôležitý krok k redukcii znečistenia olovom prenášaného 
vzduchom ( 29). Rezolúcia č. 99 / 6 o vylúčení olova z benzínu Rady ministrov dopravy, ktorá sa stretla 
vo Varšave 18. a 19. mája 1999, zopakovala odporúčania pre tých, ktorí tak ešte nevykonali, že vlády by 
mali motivovať rýchlejšie a širšie zavádzanie bezolovnatého paliva opatreniami, ako sú finančné stimuly 
a informačné kampane (30). 
 
 
Vyhodnotenie 
Vo všeobecnosti začali hladiny olova v krvi klesať skôr v západoeurópskych a škandinávskych krajinách 
ako vo východnej Európe hlavne kvôli tomu, že v západných a severných krajinách sa skôr začal postupne 
zavádzať bezolovnatý benzín. V polovici osemdesiatych rokov minulého storočia zistila spoločná štúdia 
WHO a Komisie európskych spoločenstiev o hladinách olova v krvi u detí hodnoty 18,2 – 18,9 μg / dl v 
Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, v porovnaní s 11,0 μg / dl v Taliansku a 7,4 μg / dl v Nemecku (31). 
Tento rozdiel bol stále evidentný v deväťdesiatych rokoch minulého storočia s výrazne nižšími hodnotami 
vo Francúzsku, Nemecku, Izraeli a Švédsku ako v Maďarsku, Poľsku a Ruskej federácii. Prospešné účinky 
prechodu na bezolovnatý benzín sú preukázané sériou meraní hladín olova v krvi detí žijúcich v mestskom 
prostredí vo Švédsku: geometrický priemer hladiny olova bol 5,8 μg / dl v rokoch 1978–1982, 3,4 μg /dl v 
roku 1989 a 2,3 μg / dl v roku 1993. 
 
Údaje naznačujú, že po vylúčení olovnatého benzínu pokračoval pokles hladiny olova, hoci pomalšie. 
Napríklad priemerná úroveň olova v krvi detí v Nemecku klesla za ostatných 12 - 14 rokov o viac ako 
50%. Dôkazy o znížených hladinách sú pozitívne, ale u mnohých detí sú ešte stále prítomné hladiny, ktoré 
môžu poškodiť ich zdravie. Napríklad vo Francúzsku za ostatných osem rokov výrazne pokleslo množstvo 
olova v krvi, ale jeho hladina u cca. 10% detí je stále vyššia ako 5,0 μg/dl, čo môže ovplyvniť ich 
neurobehaviorálnu výkonnnosť. 
 
Okrem výfukových plynov vozidiel aj priemyselné emisie sú dôležitým zdrojom vystavenia olovu. Údaje 
z priemyselných zón v Bulharsku, Poľsku a v bývalej juhoslovanskej republike Macedónia ukazujú výrazný 
dopad olova emitovaného blízkymi továrňami na hladinu olova v krvi detí (Obr. 1). Obr. 1 ukazuje dve 
merania z bývalej juhoslovanskej republike Macedónia vykonané v tej istej komunite: jedno v čase, keď 
bol v prevádzke metalurgický závod na výrobu olova a zinku (do roku 2003), druhé po zatvorení závodu 
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v druhej polovici roku 2003 (2004). V Poľsku sa pohyboval geometrický priemer hladín olova v krvi detí 
žijúcich v blízkosti závodov na spracovanie medi a zinku medzi 7,4 μg / dl a 11,4 μg / dl,  na rozdiel 
od 3,0–6,3 μg / dl u detí žijúcich v piatich mestách bez emitorov priemyselného olova (32). 
 
Dotazníky sprevádzajúce prieskumy hladín olova v krvi odhalili ďalšie faktory, ktoré vplývajú na vyššie 
hladiny u detí. Patrí sem voda z vodovodu, vek obydlia, nevyhovujúce podmienky bývania, pasívne 
fajčenie, dojčenie matiek vystavených olovu, používanie glazúrovaného keramického riadu a kozmetických 
ceruziek, nízky príjem mlieka a nevyhovujúce sociálno-ekonomické podmienky. Tieto zistenia poukazujú 
na význam verejného vzdelávania a komunikácie rizika. Pravidelne vykonávané zosúladené zhodnotenia 
hladiny olova v krvi detí sú potrebné na odhalenie a elimináciu existujúcich zdrojov environmentálneho 
vystavenia olovu a na monitorovanie účinnosti preventívnych opatrení. Toto monitorovanie by bolo 
vhodnejšie u detí v predškolskom veku, pretože malé deti sú náchylnejšie na vysoké hladiny olova v ich 
krvi kvôli ich tendencii vkladať predmety do úst a hladiny olova môžu mať vplyv na ich výkony v škole. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov  
Údaje láskavo poskytli: Národné centrum pre ochranu verejného zdravia, Bulharsko; Centrum 
environmentálneho zdravia, Národný inštitút verejného zdravia, Česká republika; Národný inštitút 
sledovania verejného zdravia, Francúzsko; Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, 
Nemecko; Národný inštitút environmentálneho zdravia, Maďarsko; Hebrejská Univerzita - Hadassah 
Medzinárodná škola verejného zdravia a spoločenskej medicíny, Izrael; Inštitút pracovného lekárstva 
a environmentálneho zdravia, Poľsko; Inštitút verejného zdravia, Rumunsko; Národný úrad pre zdravie a 
blahobyt, Švédsko a Inštitút pre ochranu zdravia, bývalá juhoslovanská republika Macedónia. Údaje pre 
Ruskú federáciu boli prevzaté z referencie (4). 
 
Popis údajov 
Hladiny olova v krvi detí boli určené väčšinou zo vzoriek krvi zo žily s použitím atómovej absorpčnej 
spektrometrie alebo ICP-MS. Tri krajiny nahlásili použitie vlásočnicových vzoriek a sád pre krvné testy 
(založené na elektrochémii). Podľa porovnávacích testov vykonaných v každom prípade boli tieto údaje 
potvrdené ako porovnateľné s výsledkami získanými vyššie uvedenými metódami (4, 10, 11, 13). Úrovne 
olova v krvi boli dodané vo forme aritmetického priemeru a/alebo geometrického priemeru. Jedna krajina 
prezentovala len percentuálne hodnoty olova v krvi detí. 
 
Spôsob výpočtu indikátora 
Pretože údaje boli poskytnuté v rôznych formách a pre rôzne časové obdobia a vekové skupiny, nebolo 
možné vykonať meta-analýzu. V prípade Rumunska bol geometrický priemer odhadnutý na základe 
rozloženia početnosti v kategóriách hladín olova. 
 
Geografické pokrytie 
Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Izrael, Poľsko, Rumunsko, Ruská federácia, 
Švédsko a bývalá juhoslovanská republika Macedónia. 
 
Pokryté časové obdobie 
1991–2006. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Žiadna. 
 
Kvalita údajov 
Presnosť a precíznosť údajov nahlásených krajinami je pre merania olova v krvi vysoká, bez ohľadu na 
rôzne metódy analýzy. Všetky vzorky boli analyzované v laboratóriách, ktoré sa zúčastnili 
medzinárodných programov testovania profesionálnej spôsobilosti. Len hlásenie z Nemecka na obdobie 
2003 – 2006 bolo založené na reprezentatívnych vzorkách populácie z jednej časti krajiny. Ostatné údaje 
prezentované v tomto fact sheete sú špecifické pre oblasť, čas štúdie a danú vekovú skupinu. Pri 
porovnávaní údajov v priebehu času a medzi krajinami by sa preto mala zachovať maximálna opatrnosť. 
V budúcnosti budú na monitorovanie olova v krvi detí potrebné zosúladené metódy odberu vzoriek krvi, 
analýzy a prezentácie dát so zlepšenými možnosťami porovnania. 
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Fact sheet č. 4.6 

 
 
 

Hladiny radónu v príbytkoch 
 
 

Indikátor 
Názov: Hladiny radónu v príbytkoch  
Definícia: Odhadovaný ročný priemer hladín radónu v príbytkoch a podiel príbytkov s hladinami nad 200 

Bq.m-3 a 400 Bq.m-3 
Kód: RPG4_RadEx1 
 
 
Úvod 
Tento súhrn prezentuje posúdenie odhadovaných hladín radónu a podiel príbytkov z ročnými priemernými 
hladinami radónu vyššími ako 400 Bq.m-3 pre existujúce príbytky a vyššími ako 200 Bq.m-3 pre budúce 
príbytky v 11 európskych krajinách. 
 
 
Zdôvodnenie 
Prítomnosť radónu v príbytkoch je dôležitým indikátorom vystavenia populácie na počiatku a počas 
procesu redukcie interiérového radónu. S ohľadom na lineárny vzťah vystavenie/odozva medzi radónom 
a rizikom rakoviny pľúc je aritmetický priemer najrelevantnejším indikátorom na posúdenie dopadu na 
verejné zdravie. 
 
Akčné úrovne radónu 200 a 400 Bq.m-3 umožňujú medzinárodné porovnania, pretože väčšina krajín 
dodržiava európsku normu  
400 Bq.m-3 pre existujúce domy a 200 Bq.m-3 pre budúce príbytky. 
 
Meranie 200 Bq.m-3 umožňuje spoľahlivo porovnať podiel domov, ktoré prekračujú túto hladinu, v rôznych 
geografických oblastiach, pretože je menej citlivé na variabilitu vyplývajúcu z veľkosti vzoriek ako meranie 
400 Bq.m-3. 
 
 
Kľúčová správa   

 Priemerné úrovne radónu v príbytkoch veľmi kolíšu v rámci krajín aj medzi krajinami. Vo väčšine 
krajín je prekročený svetový priemer 40 Bq.m-3 (1). Krajiny s prevahou sedimentárnych pôd (napr. 
Nemecko, Holandsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo) vykazujú nižšie alebo ekvivalentné priemery, zatiaľ čo 
krajiny so starými žulovými pôdami (napr. Rakúsko, Česká republika a Fínsko) sú náchylnejšie na emisie 
radónu. Ak by mala byť definovaná spoločná akčná úroveň 200 Bq.m-3, Rakúsko, Česká republika a Fínsko 
by museli vykonať nápravné opatrenia vo viac ako 10% domoch, oproti menej ako 3,5% v krajinách so 
sedimentárnou pôdou. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 zobrazuje odhadovaný aritmetický priemer interiérového radónu v každej krajine, založený na 
analýze národných prieskumov vykonaných Spoločným výskumným centrom (Joint Research Centre - 
JRC) Európskej komisie. Existuje takmer 10-násobný rozdiel medzi minimom (20 Bq.m-3) zisteným v 
Holandsku a v Spojenom kráľovstve a maximom (120–140 Bq.m-3) hláseným z Českej republiky a Fínska. 
Mapy tiež zobrazujú krajiny s nedostatočnými alebo nespoľahlivými údajmi. 
 
Obr. 2 a 3 ukazujú percentuálne hodnoty meraní radónu vyšších ako 200 Bq.m-3 a 400 Bq.m-3. Krajiny 
s najvyššími priemernými hladinami radónu majú tiež najvyššie percentuálne hodnoty bytového fondu nad 
týmito hladinami, čo indikuje vyšší podiel domov, ktoré si vyžadujú nápravné opatrenia. 
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Obr. 1. Odhadované ročné priemerné hladiny radónu v príbytkoch, vybrané európske krajiny 

  
 
Zdroj: Dubois (2). 
 

Obr. 2. Odhadovaný podiel príbytkov s hladinami radónu ≥200 Bq.m-3, vybrané európske krajiny 
 

 
 
Zdroj: Dubois (2). 

 
Obr. 3. Odhadovaný podiel príbytkov s hladinami radónu ≥400 Bq.m-3, vybrané európske krajiny 

 



156 
 

 
 
Zdroj: Dubois (2). 
 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Radón je rádioaktívny plyn, ktorého zdrojom sú pôdy (hlavne žulové) a ktorý sa akumuluje v obydliach. 
Koncentrácia radónu v ovzduší sa meria ako počet transformácií za sekundu v kubickom metri vzduchu 
(Bq.m-3). Jeden Becquerel zodpovedá transformácii (rozpadu) jedného atómového jadra za sekundu. 
 
Radón je zdrojom až 40%-ného podielu  z dávky ionizujúceho žiarenia prijímanej populáciou. Štúdie 
skupín ľudí pracujúcich v uránových baniach jasne ukazujú lineárny vzťah medzi vystavením radónu 
a rizikom rakoviny pľúc (3,4). Tento vzťah modifikuje vek, časový odstup od vystavenia a čas trvania 
vystavenia. Súhrnné analýzy kľúčových štúdií v Číne, Európe a v Severnej Amerike potvrdili, že radón 
v obydliach výrazne prispieva k výskytu rakoviny pľúc na celom svete. Na základe týchto štúdií 
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (International Agency for Research on Cancer - IARC) 
a Národný toxikologický program Spojených štátov klasifikovali radón ako ľudský karcinogén. Taktiež 
prebieha debata o pravdepodobnej leukemogenicite radónu (5). 
 
Nedávne zistenia prípadových – kontrolných štúdií rakoviny pľúc a vystavenia radónu v obydliach 
dokončené v mnohých krajinách umožnili výrazné zlepšenie odhadov rizika a, združením týchto štúdií, 
ďalšiu konsolidáciu vedomostí. Konzistencia zistení najnovších európskych a severoamerických súhrnných 
štúdií jasne poukazuje na potrebu globálnych opatrení (6,7). Nedávna súhrnná analýza kľúčových 
európskych štúdií odhadla, že nárasť rizika rakoviny pľúc  o 16% zodpovedá nárastu koncentrácie radónu 
o 100 Bq.m-3. Vzťah dávka - odozva sa zdá byť lineárny bez dôkazov o prahovej hodnote, čo znamená, že 
riziko rakoviny pľúc rastie proporcionálne s rastúcim vystavením radónu. Navyše, nové výsledky ukazujú, 
že ak existuje prahová hodnota, nemala by byť vyššia ako 150 Bq.m-3. S týmito výsledkami 
a odhadovaným priemerom vystavenia pre 29 európskych krajín na úrovni 59 Bq.m-3 bolo odhadnuté, že 
9% úmrtí na rakovinu pľúc ročne v Európe môže byť pripísaných vystaveniu interiérovému radónu. 
Združené štúdie sa zhodujú na veľkosti odhadov rizika. 
 
Kvôli zníženiu podielu ochorení spojených s radónom je dôležité, aby národné orgány používali metódy 
a nástroje založené na solídnych vedeckých dôkazoch a zdravej koncepcii verejného zdravia. Mapovanie a 
rozdelenie indikátorov môže pomôcť pri posudzovaní hladiny podielu, ktorý sa ešte len očakáva v dôsledku 
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účinkov radónu. Väčšina krajín prijala národné programy radónu, aby mohol odhaliť zóny so zvýšenou 
koncentráciou a poskytnúť informácie verejnosti. 
 
Na základe nových epidemiologických výsledkov WHO vyvinula program o verejno-zdravotných aspektoch 
vystavenia radónu (8). Tento projekt je jednou z činností najvyššej priority Radiačného programu WHO. 
 
 
Politická relevancia a kontext 
V Európe neexistujú nariadenia alebo smernice týkajúce sa radónu. Namiesto toho Európska komisia 
vydala v roku 1990 odporúčanie 90 / 143 / Euratom o ochrane verejnosti pred interiérovým vystavením 
radónu. Toto odporúčanie stanovilo 400 Bq.m-3 ako úroveň na zváženie nápravných opatrení 
v existujúcich príbytkoch a 200 Bq.m-3 ako referenčnú úroveň pre nové príbytky (9). Odporúčanie slúžilo 
v mnohých krajinách ako podklad tvorby koncepcií proti vystaveniu radónu. Hoci odporúčanie ustanovuje 
rámcovú koncepciu pre interiérový radón, v Európe existujú rozdielne prístupy: niektoré krajiny nemajú 
žiadne nariadenia a mnohé ďalšie prijali hladiny interiérového radónu z rozsahu 200 – 400 Bq.m-3 za 
hladinu pre akciu alebo za referenčnú hladinu pre nové budovy. Len niekoľko zodpovedných riadiacich 
orgánov vyvinulo podrobnú legislatívu, ktorá špecifikuje hladiny, ktorých prekročenie oprávňuje občanov k 
prijatiu finančnej podpory na ich zmiernenie. 
 
Hladiny radónu v interiérovom ovzduší možno znížiť niekoľkými spôsobmi, od utesňovania trhlín 
v podlahách a stenách až po zlepšenie ventilácie budovy. Za najúčinnejšie sú považované podpodlahové 
vane a extrakčné metódy. Prevenciu vystavenia radónu v nových budovách možno implementovať 
vhodnými ustanoveniami pre stavebnú fázu. Národné stavebné predpisy pokrývajú problém vystavenia 
prirodzenej radiácii v sekciách stavby a ventilácie budov. 
 
Navyše, všetky členské štáty Európskej únie už majú alebo pripravujú ustanovenia na implementáciu 
základných bezpečnostných noriem na ochranu zdravia širokej verejnosti a obzvlášť robotníkov v prípade 
výrazného nárastu vystavenia z prirodzených zdrojov radiácie (vrátene radónu) na pracoviskách, 
podľa Článku VII Smernice Rady 96 / 29 / Euratom (10). 
 
V roku 2006 spustilo JRC projekt Monitorovanie environmentálnej rádioaktivity (Radioactivity 
Environmental Monitoring - REM) (11) s cieľom zlepšiť zbieranie, hodnotenie a zosúladenie koncentrácií 
environmentálnej rádioaktivity a modelovanie migrácie rádioaktivity v životnom prostredí. Ústrednou 
činnosťou REM je monitorovanie a mapovanie interiérového radónu (12). 
 
V roku 1995 spustila WHO Medzinárodný radónový projekt (8). V ňom viac ako 20 krajín vytvorilo 
partnerskú sieť, ktorej cieľom je identifikácia a podpora programov znižujúcich dopad radónu na zdravie. 
Projekt bude analyzovať odporúčania pre úrovne činnosti a poskytovať dôkazmi podložené odporúčania 
pre radónové koncepcie a radónové programy v krajinách. Projekt bude tiež vyvíjať nástroje pre 
komunikáciu údajov o radóne. 
 
 
Vyhodnotenie 
Medzi krajinami existujú zjavne obrovské rozdiely ohľadom vystavenia radónu v príbytkoch v Európe. 
Krajiny s väčšinou sedimentárnych pôd majú v interiéroch nízke koncentrácie radónu. V našej vzorke je to 
Nemecko, Holandsko, Poľsko a Spojené kráľovstvo. Krajiny s veľkým podielom žulových pôd alebo pôd 
bohatých na urán majú vo všeobecnosti vysoké hladiny radónu. 
 
Veľké rozdiely sú tiež dôvodom veľmi odlišných dopadov na zdravie v krajinách. Ako už bolo skôr 
spomenuté, celkový odhad podielu rakoviny pľúc pravdepodobne spôsobenej radónom predstavuje pre 
Európu približne 9%. Na základe metodológie použitej v európskej súhrnnej štúdii sa odhady 
pripísateľného rizika pohybujú od asi 3% úmrtí na rakovinu pľúc v Holandsku alebo v Spojenom kráľovstve 
po 21% v Českej republike. Prínos pre verejné zdravie v dôsledku nápravných opatrení pre hladiny nad 
200 Bq.m-3 ako aj finančná efektivita takýchto opatrení by sa tiež medzi krajinami veľmi líšili. 
 
V súčasnosti je nemožné odvodiť časové trendy pre radón. Pokroky v izolačných technológiách v kontexte 
energetickej krízy mohli v skutočnosti viesť k zvýšeniu úrovní radónu v príbytkoch. Akčné programy na 
znižovanie úrovní radónu v starých a nových príbytkoch mohli viesť ku zníženiu pod určité normované 
hodnoty alebo ku zmenám v distribúcii radónu. Aktuálny indikátor by mohol slúžiť ako štartovací bod pre 
počiatočné zhodnotenie na začiatku opatrení radónového programu. 
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Odhadovaný aritmetický priemer v regiónoch alebo krajinách by bol dobrým indikátorom pri sledovaní 
modifikácií budov alebo iných opatrení zameraných na znižovanie úrovní radónu v príbytkoch. 
Monitorovanie podielu príbytkov s hladinami radónu vyššími ako hladina, pri ktorej je nutné vykonať 
nápravné opatrenia, umožní zhodnotiť účinnosť programov zameraných na extrémne hladiny. 
 
Indikátor poskytuje dobrý obraz nesúladu medzi krajinami v otázkach problémov radónu a podielu 
príbytkov s hladinami nad stanovenými európskymi hodnotami. Slúži teda ako základná referencia pre 
budúce porovnanie. Krajiny s pokračujúcimi radónovými programami môžu použiť tieto informácie ako 
predbežné výsledky monitorovania. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Informácie pochádzajú z kampane JRC pre zhromaždenie národne dostupných informácií na mapovanie 
radónu v 34 európskych krajinách. Centrá pre spoluprácu v inštitúciách krajín v relevantných radónových 
oblastiach odpovedali na otázky dotazníka JRC. Viac informácií o tom, ktorá databáza sa pre každú krajinu 
použila, nájdete na webovej stránke Európskeho fóra o mapovaní radónu (12). 
 
Popis údajov 
Indikátor pozostáva z prezentácie troch dôležitých kľúčových hodnôt distribúcie ročnej hladiny radónu 
v príbytkoch na krajinu: 
• odhadovaný aritmetický priemer koncentrácie radónu 
• odhadované percento príbytkov s ročnými priemernými hladinami radónu vyššími ako 200 Bq.m-3  
• odhadované percento príbytkov s ročnými priemernými hladinami radónu vyššími ako 400 Bq.m-3. 
 
Spôsob výpočtu indikátora 
Odhadované hodnoty udali inštitúcie, ktoré sa zaoberajú interiérovým radónom a uchovávajú informácie 
o distribúcii radónu v krajine. Záznamy údavajú referenčný prieskum, obdobie tohto prieskumu, počet 
príslušných príbytkov a metódu odoberania vzoriek (Tabuľka 1). 
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Tabuľka 1. Tabuľka vzorkovania 
 

Parameter Referenčný 
prieskum 

Geografické 
pokrytie 

Obdobie 
prieskumu

Stratégia 
vzorkovania 

Počet 
príbytkov 

Meracie 
zariadenie 

Ďalšia 
meracia 
technika 

Rakúsko Rakúsky 
radónový projekt Národné 1991–2002 Náhodné a 

reprezentatívne 16 000 SSNTD E-PERM 

Česká 
republika 

Národný 
radónový 
program 

Národné 1984–2004 Náhodné a potom 
cielené 150 000 LR115, Kodak – 

Fínsko 
Národný 
radónový 
program 

Národné 1990–1991 Náhodné a 
reprezentatívne 3074 Makrofol – 

Francúzsko Prieskum 
DGS/IPSN Národné 1983–2000

Systematický 
screening na 
geografickej báze 

12 261 LR115 Kodak – 

Nemecko 

Rôzne 
regionálne 
prieskumy 
 

Národné 1978–2003

Rôzne, 
preferencie pre 
geologicky 
špecifické regióny 

>50 000 Makrofol 

Aktívne uhlie LSC 
Aktívne uhlie  
gama 
spektrometria 

Maďarsko – Národné 1994–2004 Náhodné a  cielené 15 602 CR-39 – 

Holandsko 

Národná kampaň 
pre  príbytky 
pred 1970 
Národná kampaň 
pre  príbytky 
pred 1985–1993 

Národné 
Národné 

1984 
1995–1996

Náhodné, cielené 
na špecifické 
dátumy 
konštrukcie 

894 
952 

S1 Kv1 /S2 
Fzk – 

Poľsko 

Národný 
prieskum/ 
regionálne 
prieskumy 

Národné 
Regionálne 

1992–1994
1995–2003

Národné 
náhodné/ 
geologicky 
cielené 

2 886 
1 212 

CR 39/ CR39 
-LR115 – 

Rumunsko Lokálne 

Regióny 
s vysokou 
hustotou 
populácie  

1987–1990
1990–1994
2000 

Nenáhodné 
119 
348 
100 

NA – 

Španielsko Rôzne 
prieskumy 

Vidiecke 
regióny 
a oblasti 
s potenciáln
e vysokými 
hladinami  

1990–-
2005 

Rôzne, žiadna 
presnosť 9 800 Terradex 

KfK Uhoľný detektor 

Spojené 
kráľovstvo 

Národný 
prieskum Národné 1988 Náhodné 2 500 NRPB/HPA – 

 
Poznámka: V Spojenom kráľovstve sa vykonalo asi 500 000 meraní v príbytkoch, avšak tieto neboli 
náhodné a nie sú použité ako referenčné údaje pre posudzovanie distribúcie radónu v príbytkoch. 
 
 
Geografické pokrytie 
Rakúsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, 
Španielsko a Spojené kráľovstvo. 
 
Pokryté časové obdobie 
Údaje boli zhromaždené v roku 2005, ale výsledky medzi krajinami pochádzajú zo značne rôznych období. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Zatiaľ nešpecifikovaná. 
 
Kvalita údajov 
Je dôležité zdôrazniť, že nie vo všetkých krajinách sa merania radónu uskutočnili podľa štandardizovaného 
protokolu. V niektorých krajinách boli vzorky zvolené náhodne na národnej báze, aby bolo možné 
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výsledky priamo extrapolovať na tvorbu odhadov. V ďalších krajinách vzorky neboli zvolené náhodne 
a boli potrebné korekcie odhadu distribúcie radónu. Niektoré krajiny sa spoliehali na informácie 
z regionálnych kampaní a neposkytli presné popisy metodológie použitej  na stanovenie odhadovanej 
distribúcie. Pri priamych porovnávaniach výsledkov je preto potrebné zachovať veľkú opatrnosť. 
 
Hladiny radónu sú pri úprave budov, obnove bytového fondu alebo účinnosti regionálnych či národných 
akčných programov náchylné na zmenu. Pravidelné národné prieskumy alebo cielené prieskumy nových 
budov alebo vybraných budov sú preto potrebné pre posúdenie vývoja alebo účinnosti koncepcie. Je 
potrebná koordinácia medzi krajinami na podporu používania národných (a/alebo regionálnych) 
protokolov prieskumu s minimálnou sadou štandardných kritérií, ktoré dovoľujú priame porovnanie. 
Navyše, pretože hladiny radónu úzko súvisia s lokálnymi geologickými charakteristikami, ideálne by sa 
distribúcie radónu mali posudzovať a porovnávať na regionálnej úrovni. Regionálne mapovanie založené 
na štandardizovanom hodnotiacom protokole by mohlo byť vynikajúcim nástrojom pre porovnania. 
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(http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/587/20/IMG/N0058720.pdf?OpenElement, verzia 
zo 4. apríla 2007). 
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Európskych spoločenstiev, 2005 (EUR 21892 EN). 
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4. Lubin JH, Boice JD, Edling C et al. Radon-exposed underground miners and inverse dose-rate 
(protraction enhancement) effects. Health Physics, 1995, 69:494-500. 

5. Belson M, Kingsley B, Holmes A. Risk factors for acute leukemia in children: a review. Environmental 
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7. Krewski D et al. Residential radon and risk of lung cancer: a combined analysis of 7 North American 
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(http://www.who.int/ionizing_radiation/env/radon/en/, verzia zo 4. apríla 2007). 

9. Odporúčanie Komisie o ochrane verejnosti pred interiérovým vystavením radónu 
(90/143/Euroatom). Brusel, Komisia Európskych spoločenstiev, 1990 
(http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/90143_en.pdf, verzia zo 4. 
apríla 2007).  

10. Smernica Rady č. 96/29/Euratom, ktorá ustanovuje základné bezpečnostné normy pre ochranu 
zdravia robotníkov a všeobecnej verejnosti pred nebezpečenstvom ionizujúceho žiarenia. Brusel, 
Komisia Európskych spoločenstiev, 1996 
(http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/9629_en.pdf, verzia zo 4. apríla 
2007).  

11. Radioactivity Environmental Monitoring project [webová stránka]. Brusel, Európska komisia, 
Spoločné výskumné centrum, 2006 (http://rem.jrc.cec.eu.int/, verzia zo 4. apríla 2007). 

12. European Forum on Radon Mapping [webová stránka]. Brusel, Európska komisia, Spoločné 
výskumné centrum, 2005 (http://radonmapping.jrc.it/index.php?id=36, verzia zo 4. apríla 2007).  

 
Ďalšie informácie 
Radón a rakovina. Ženeva, Svetová zdravotnícka organizácia, 2005 (Fact sheet č. 291; 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs291/en/, verzia zo 4. apríla 2007). 

 
 
Autor: Philippe Pirard, Národný inštitút sledovania verejného zdravia, Paríž, Francúzsko. 
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Fact sheet č. 4.7 

 
 
 

Pracovné úrazy detí a mládeže 
 
 
Indikátor 
Názov: Pracovné úrazy detí a mládeže  
Definícia: Normalizovaná miera incidencie nesmrteľných pracovných úrazov, ktorých následkom je viac 

ako 3 - dňová práceneschopnosť u zamestnancov vo veku menej 18 rokov a vo veku 18 - 24 
rokov na 100 000 zamestnaných osôb. 

Kód: RPG4_Work_E1 
 
 
Úvod  
Základom tohto súhrnu je normalizovaná miere incidencie nesmrteľných pracovných úrazov, ktorých 
následkom je viac ako 3-dňová práceneschopnosť na 100 000 zamestnancov u detí (mladších ako 18 
rokov) a mládeže vo veku 18 – 24 rokov. Popisuje zdravotné dôsledky so vzťahom na pracovné 
prostredie, rámec koncepcie a posúdenie situácie v európskom regióne WHO. 
 
 
Zdôvodnenie 
Pre deti a mládež sú účinky práce na ich zdravie a bezpečnosť a tiež na ich fyzický, mentálny 
a intelektuálny vývoj odlišné v porovnaní s dospelými. Mladých zamestnancov treba považovať za 
špecifickú rizikovú skupinu a je potrebné vykonať relevantné opatrenia na zaistenie ich bezpečnosti 
a zdravia. Miery incidencie nesmrteľných pracovných úrazov u mládeže sú výslednými indikátormi zdravia 
a bezpečnosti, ktoré odrážajú kvalitu pracovných podmienok pre tieto špecifické rizikové skupiny. 
 
 
Kľúčová správa  

 V období rokov 1995 - 2003 možno pozorovať mierne klesajúce trendy v normalizovaných mierach 
incidencie pracovných úrazov mladých pracovníkov. Jasný pokles je badateľný len v niekoľkých krajinách, 
čo indikuje, že celkový pokrok v Európe nie je adekvátny. 
 
EUROSTAT je jediná verejne dostupná medzinárodná databáza (1) a miery incidencie u detí a mládeže sa 
ťažko porovnávajú kvôli obmedzeniam v systémoch ohlasovania údajov. Je potrebné okamžite zlepšiť 
sledovanie zdravia pri práci v celom regióne. 
 
Relatívne vysoký výskyt úrazov na pracovisku (50 000 / 100 000) v niektorých krajinách indikuje potrebu 
zlepšenia pracovných podmienok mládeže a tiež potrebu eliminácie rizikových foriem detskej práce. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 a 2 prezentujú údaje o časových zmenách normalizovaných mier incidencie nesmrteľných 
pracovných úrazov mladých pracovníkov medzi rokmi 1995 a 2003 pre 12 krajín EÚ a Nórsko. Údaje sú 
odvodené z databázy EUROSTAT (1). 
 
Vo väčšine krajín existujú mierne klesajúce trendy v normalizovaných mierach incidencie pracovných 
úrazov u oboch vekových skupín. U pracovníkov mladších ako 18 rokov bol viditeľný klesajúci trend v 
Belgicku, Fínsku a Holandsku; zatiaľ čo u pracovníkov vo veku 18 – 24 rokov bol klesajúci trend viditeľný 
v Rakúsku, Belgicku, Fínsku, Grécku, Taliansku a Holandsku. Hoci v Belgicku majú miery incidencie 
klesajúcu tendenciu pre obe vekové skupiny, v porovnaní s ostatnými krajinami dosahujú stále jedny 
z najvyšších hodnôt. 
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Obr. 1. Zmeny v normalizovaných mierach incidencie pracovných úrazov u zamestnancov mladších ako 
18 rokov, 1995 – 2003 
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Zdroj: EUROSTAT (1). 
 
Obr. 2. Zmeny v normalizovaných mierach incidencie pracovných úrazov u zamestnancov vo veku 18–
24 rokov, 1995 – 2003 
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Zdroj: EUROSTAT (1). 

 
 
Zdravotný a environmentálny kontext 
Mladí pracovníci podstupujú vyššie riziko pracovných úrazov v dôsledku nedostatočných skúseností, 
obmedzeného povedomia o existujúcich alebo potenciálnych rizikách alebo nezodpovednosti (2). Pracovné 
metódy, nástroje a zariadenia sú normálne navrhnuté pre dospelých a neberú do úvahy menšie telesné 
rozmery detského pracovníka. Takto sú deti a mladí ľudia vystavení väčšiemu riziku únavy, úrazu a nehôd 
kvôli nevhodným nástrojom a bezpečnostnému vybaveniu (3). Napríklad prieskum vykonaný 
Inšpektorátom práce republiky Slovinsko ukazuje, že zo všetkých pracovných úrazov mládeže bez 
smrteľných následkov v Slovinsku sú najčastejšie úrazy prstov (napr. rezné rany a vykĺbenia). Úrazy 
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chodidiel a členkov, často spôsobené vykĺbením a pádom predmetov chodidlá sú na druhom mieste a po 
nich nasledujú úrazy dlaní a očí (4). 
 
Navyše, nedbalé pristupovanie k zdravotným a bezpečnostným záležitostiam v mnohých formách 
dočasného zamestnania môže mať za následok vyššie miery úrazovosti u mladých pracovníkov, ktorí 
obvykle začínajú svoju pracovnú kariéru prechodným zamestnaním. V celej  Európe je asi o 50% vyššia 
pravdepodobnosť úrazu bez smrteľných následkov u 18 – 24-ročných ako u starších vekových skupín. 
Najnebezpečnejšie riziká na pracovisku sa vyskytujú pri práci s elektrickým prúdom, plynom a pri 
stavebných prácach (3). 
 
Nepriaznivé účinky na zdravie sú v dlhodobom kontexte častejšie a závažnejšie vtedy, keď k vystaveniu 
dôjde k detstve, kvôli vyššej citlivosti detských orgánov vo vývoji na toxické látky a ďalšie riziká na 
pracovisku. Rôzne ochorenia, vrátane chronickej svalovo -skeletálnej traumy a stresu, spôsobujú nárast 
ochorení so vzťahom k práci v neskoršom pracovnom živote. Incidencia pracovných úrazov u mládeže 
nemusí preto nevyhnutne odrážať dlhodobý účinok pracovných faktorov na zdravie mladých pracovníkov 
(2,4). 
 
Detská práca je relatívne slabo ohlasovaná a existuje nedostatok spoľahlivých informácií o počte detských 
pracovníkov v regióne. Existujú tri formy detskej práce (5). 
 

1. Najhoršie formy detskej práce podľa Konvencie č. 182 Medzinárodnej organizácie práce 
(International Labour Organization - ILO) (3). 
Najhoršie formy detskej práce sú: (a) otroctvo, priekupníctvo, nútená práca a detskí vojaci; (b) 
detská prostitúcia a zneužívanie detí v pornografii; (c) účasť detí v nezákonných aktivitách, ako je 
výroba a priekupníctvo ilegálnych drog; a (d) riziková práca, ktorá kvôli svojej podstate alebo 
podmienkam, v ktorých je vykonávaná, pravdepodobne poškodí zdravie, bezpečnosť a morálne 
zásady detí (3). Neprijateľné pracovné podmienky zahŕňajú činnosti, pri ktorých sú deti vystavené 
chemickým látkam, škodlivým výparom a ďalším rizikám, ktoré sa vyskytujú v uhoľných baniach, 
na farmách a plantážach a staveniskách (4). Hoci o tom často nevieme, najhoršie formy detskej 
práce v Európe majú ďaleko od vymiznutia (5). 

2. “Dobrovoľná” pomoc v domácom prostredí alebo nenahlásené zamestnanie. 
Nedostatok údajov spojený s nedostatočným ohlasovaním nehôd a zlého zdravotného stavu je 
globálnym problémom tejto formy detskej práce. Deti vykonávajú prácu, ktorá je pokladaná za 
výpomoc a je zriedkakedy uvádzaná v oficiálnych štatistikách. Nie je známe, koľko detí má úrazy 
alebo trpí zdravotnými problémami, ktoré sú dôsledkom práce v domácom prostredí, sezónnych 
zamestnaniach alebo v pouličnom obchode (5). 

3. Neskúsení mladí pracovníci túžiaci po osobnom uspokojení. 
Samotné deti si môžu zvoliť prácu ako mieru nezávislosti, hlavne v sezónnych a dočasných 
zamestnaniach. Táto forma detskej práce môže obsahovať pozitívny komponent, ktorý deťom 
umožní získať skúsenosti v pracovnom živote (5). 

 
Všetky formy detskej práce môžu mať za následok úrazy a predčasné úmrtia a taktiež stratu príležitostí na 
vzdelávanie a sociálny rozvoj (5). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
WHO Globálna stratégia na ochranu zdravia pri práci pre všetkých a WHO Globálny akčný plán pre zdravie 
pracujúcich 2008 – 2017 uvádzajú detských pracovníkov a mladých zamestnancov ako vysoko rizikové 
skupiny a odporúčajú elimináciu rizikových foriem práce (6,7). 
 
Konvencia č. 182 ILO je progresívne zameraná na elimináciu všetkých foriem detskej práce, ktoré by 
mohli ohrozovať zdravie detí, s prioritou udelenou bezodkladnej eliminácii najhorších foriem detskej práce. 
Bola ratifikovaná 163 krajinami z celého sveta, vrátane väčšiny krajín v regióne (3).   
Regionálny prioritný cieľ IV (RPG IV) Akčného plánu pre zdravie detí a životné prostredie pre Európu je 
zameraný na zníženie rizík ochorenia a následkov vznikajúcich, okrem iného, z rizikových pracovných 
prostredí počas tehotenstva, detstva a adolescencie a kladie dôraz na elimináciu najhorších foriem detskej 
práce (8).  
 
V Európskej únii (EÚ) je presadzovaná legislatíva na ochranu práv mladých pracovníkov na bezpečné 
pracovné prostredie. Stratégia spoločenstva pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je založená na 
preventívnom prístupe, ktorý zahŕňa zlepšenie vedomostí ľudí o pracovných rizikách prostredníctvom 
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vzdelávania, povedomia a predvídania (9). Stratégia uznáva potrebu odhodlania zamestnávateľov ako aj 
zamestnancov. Implementácia európskej stratégie je propagovaná v okolitých krajinách mimo  EÚ 
prostredníctvom Susedskej politiky EÚ, ktorá je zameraná na posilnenie a zabezpečenie blahobytu 
v susediacich krajinách EÚ (10). 
 
Rámcová smernica o bezpečnosti a ohrane zdravia pri práci (89/391/EEC) uvádza, že zvlášť citlivé rizikové 
skupiny musia byť chránené proti nebezpečenstvám, ktoré ich špecificky ohrozujú (11). Podľa Smernice 
94/33/EC o mladých ľuďoch v práci sú zamestnávatelia povinní zaručiť, že práca nie je škodlivá pre 
bezpečnosť, zdravie alebo vývoj mládeže v dôsledku nedostatku ich skúseností alebo uvedomovania si 
existujúcich potenciálnych rizík alebo skutočnosti, že ich telesná stavba nie je ešte úplne vyvinutá. Práca 
im nesmie ani brániť v navštevovaní školy. K dispozícii by malo byť poradenstvo pre voľbu zamestnania 
alebo školiace programy (12). 
 
Ochrana detí a mládeže v práci si vyžaduje propagačné kampane na zvýšenie povedomia zamestnávateľov 
a aj mladých zamestnancov a tiež ich rodičov o existujúcich alebo potenciálnych zdravotných rizikách. 
Tieto kampane by mali byť doplnené o zdravotnú výchovu a školenie mládeže v práci. Pre zhodnotenie 
účinnosti legislatívy a administratívnych predpisov je potrebné zaviesť systémy sledovania. 
 
 
Vyhodnotenie 
Vo vykazovanom období 1995 – 2003 pozorujeme mierny pokles pracovných úrazov u detí a mládeže 
a zreteľnejší pokles u pracovníkov vo veku 18 – 24 rokov. Časové trendy pre staršiu skupinu ukazujú 
výrazný pokles pracovných úrazov vo viacerých krajinách s relatívne nízkymi mierami incidencie (pod 
5000). Neexistuje jasná časová charakteristika pre deti mladšie ako 18 rokov. Len Belgicko, Fínsko a 
Holandsko vykazujú pokles, hoci miery incidencie v Belgicku sú dosť vysoké.   
 
Absencia jasného poklesu a relatívne vysoké miery pracovných úrazov naznačujú, že celkový pokrok v 
Európe je nevyhovujúci. 
 
Veľké rozdiely v normalizovaných mierach incidencie pracovných úrazov bez smrteľných následkov medzi 
vykazujúcimi krajinami môžu byť čiastočne vysvetlené nestabilnou povahou trhu práce, hlavne u detí 
mladších ako 18 rokov, ktoré menia svoj stav v priebehu roka, napríklad práca a štúdium. Pracovné úrazy 
u dočasných aj stálych pracovníkov sú pokryté zhromažďovaním údajov. Prieskum pracovnej sily (Labour 
Force Survey - LFS) však nepočíta dočasných zamestnancov medzi zamestnané osoby, pokiaľ nepracujú 
práve počas týždňa, v ktorom je vykonávaný prieskum, čo nie je veľmi pravdepodobné. Dôsledkom tohto 
je situácia, keď sa počítajú všetky pracovné úrazy, zatiaľ čo do populácie pokrytej ohlasovacím systémom 
(t.j. pracujúci) patria len stáli zamestnanci (podľa definície LFS). 
Štatistiky pracovných úrazov EUROSTAT pokrývajú niekoľko ekonomických odvetví, vrátane 
najrizikovejších pracovísk, ako sú práca s elektrickým prúdom, plynom a práca na stavbe (13). 
Normalizované miery incidencie sú úhrnné, takže sa z nich nedá odvodiť žiadny záver o rôznych účinkoch 
pracovných podmienok v rôznych ekonomických odvetviach. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
EUROSTAT, Normalizovaná miera výskytu nehôd v práci podľa ekonomickej aktivity, závažnosti a veku 
(1). 
 
Popis údajov 
Údaje EUROSTAT o mierach incidencie pracovných úrazov sú založené na údajoch zhromažďovaných 
v rámci projektu Európske štatistiky o nehodách v práci (European Statistics on Accidents at Work - 
ESAW).  
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Počet prípadov úrazov bez smrteľných následkov u pracovníkov mladších ako 18 rokov a 18 – 24-ročných 
na 100 000 zamestnancov v tejto istej skupine. 
 
Výpočet: 
  Počet nehôd bez smrteľných následkov  
Miera incidencie = ---------------------------------------------------------------------- × 100 000 
 Počet zamestnaných osôb v študovanej populácii 
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Miery výskytu boli vypočítané v deviatich kategóriách Klasifikácie ekonomickej aktivity EÚ (Classification 
of Economic Activities - NACE): poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo; výroba; dodávka 
elektrickej energie, plynu a vody; stavebníctvo; veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, 
motocyklov, osobných vecí a vecí z domácnosti; hotely a reštaurácie; doprava, skladovanie a 
komunikácia; finančné sprostredkovanie; reality, prenájom a podnikanie (12,13). Normalizovaný počet 
nehôd v práci na 100 000 osôb v zamestnaní bol vypočítaný na členský štát tak, že každá kategória mala 
rovnakú váhu na národnej úrovni ako v celej EÚ (normalizovaná miera incidencie) (14). 
 
Geografické pokrytie 
13 krajín EÚ a Nórsko nahlásili úrazy bez smrteľných následkov u pracovníkov mladších ako 18 rokov, 
zatiaľ čo 15 krajín EÚ a Nórsko nahlásili údaje pre vekovú skupinu 18 – 24 rokov. Nemecko a Portugalsko 
nenahlásili miery incidencie pre pracovníkov mladších ako 18 rokov do EUROSTATu a teda nemohli byť 
prezentované v tomto fact sheet. Údaje pre Luxembursko nie sú zobrazené v tomto fact sheet kvôli 
možnosti štatistickej odchýlky. 
 
Pokryté časové obdobie 
1995 – 2003. 
 
Frekvencia aktualizácie 
Každoročné vzorkovanie údajov. 
 
Kvalita údajov 
V tomto posúdení sú zahrnutí len pracovníci a údaje o úrazoch na pracovisku zhromaždené v rámci 
projektu ESAW. Kvôli rozdielom v systémoch zdravotnej starostlivosti a metódach zhromažďovania údajov 
medzi krajinami je obtiažne priame porovnávanie údajov o úrazoch bez smrteľných následkov. 
 
V skupine mladšej ako 18 rokov, aspoň v rozvinutých krajinách, je mnoho mladých, ktorí pracujú 
príležitostne buď ako praktikanti ako súčasť ich štúdií, alebo počas prázdnin, alebo ktorí pracujú 
príležitostne z iných príčin. V zhromaždených údajoch sú kombinované pracovné úrazy u dočasných 
pracovníkov (ako sú sezónni pracovníci) a u stálych pracovníkov. LFS však nepočíta dočasných 
pracovníkov medzi zamestnané osoby (pokiaľ nepracovali práve počas týždňa, v ktorom bol vykonávaný 
prieskum, čo nie je veľmi pravdepodobné). Dôsledkom tohto je situácia, keď sa počítajú všetky úrazy so 
vzťahom k práci pre príležitostných a stálych pracovníkov, zatiaľ čo menovateľ obsahuje len osoby so 
stálym zamestnaním podľa definície LFS. 
 
Údaje pre Luxembursko nie sú zobrazené kvôli možnosti štatistickej odchýlky. Počet pracovných úrazov je 
na vekovú kategóriu dosť nízky a LFS je založený na malej vzorke pre skupinu mladšiu ako 18 rokov a tak 
hodnota zamestnanosti je pravdepodobne nepresná. Okrem toho, jedna tretina pracujúcej populácie 
prichádza každý deň zo susediacich krajín. 
 
 
Odporúčania pre ďalšie monitorovanie 
Obzvlášť dôležité je zlepšiť monitorovanie úrazov a pracovných podmienok mládeže. Aby boli údaje lepšie 
porovnateľné  a mali vyššiu výpovednú hodnotu, do výpočtov mier incidencie by mali byť zahrnutí len stáli 
zamestnanci a tak vylúčiť samostatných zamestnancov, praktikantov atď. Výpočet by mal byť založený na 
menovateli ekvivalentov plných úväzkov. Pre osoby vo veku 18 rokov a mladšie budú údaje na základe 
LFS vždy skreslené, pretože sa situácia na trhu práce u mládeže mení mnohokrát za rok. Bude poučné 
pozrieť sa bližšie na to, aké existujú formy detskej práce v západných a východných častiach regiónu. 
Pochopenie a zistenie podobností a rozdielov medzi krajinami a sub-regiónmi pomôže zakladaní budúcich 
stratégií, koncepcií a akčných plánov. Pre zabezpečenie spoľahlivých informácií o zdraví a bezpečnosti 
pracujúcej populácie, vrátane vysoko rizikových skupín detí a mládeže, by bol potrebný celoeurópsky 
informačný systém o zdraví pracovníkov. Systém bude podporovať identifikáciu problémov ochrany 
zdravia pri práci v celom regióne, plánovanie a monitorovanie účinných zásahov pre zlepšenie pracovných 
podmienok a, nakoniec, redukciu a prevenciu pracovných úrazov. 
 
Úsilie by sa malo zamerať na vývoj metód a nástrojov, napríklad prieskumov alebo náhradných opatrení, 
ktoré by riešili nedostatočné ohlasovanie a ilegálnu prácu detí a mládeže. 
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Fact sheet č. 4.8 

 
 
 

Koncepcie redukcie nadmerného vystavenia detí ultrafialovému žiareniu 
 
 

Indikátor 
Názov: Koncepcie redukcie nadmerného vystavenia detí ultrafialovému žiareniu 
Definícia: Opatrenia na redukciu nadmerného vystavenia detí ultrafialovému žiareniu 
Kód: RPG4_ UVrd _A1 
 
 
Úvod 
Tento súhrn prezentuje krátky prehľad opatrení koncepcie na prevenciu nadmerného vystavenia detí 
ultrafialovému žiareniu (UVR), ako bola posúdená národnými odborníkmi v 26 krajinách Európskeho 
regiónu WHO. Popísaný je zdravotný a environmentálny kontext a rámec koncepcie. 
 
 
Zdôvodnenie 
Deti sú stále viac vystavené UVR, hlavne počas slnečných prázdnin a počas populárneho a častého 
opaľovania. Deti vo väčšine krajín absorbujú UVR potrebné na vývoj ich kostí a mäkkého tkaniva 
prostredníctvom normálnych exteriérových aktivít. Nadmerné vystavenie môže poškodiť ich zraniteľné 
telesné tkanivá a v neskoršom živote viesť ku chronickým ochoreniam, hlavne k rakovine kože. Tento 
indikátor poskytuje krátky prehľad snáh krajín o redukciu nadmerného vystavenia detí UVR. Je definovaný 
ako hodnotenie rozsahu prítomnosti rôznych opatrení a koncepcií v súlade s odporúčaniami programu 
WHO INTERSUN (1). 
 
 
Kľúčová správa  

 Opatrenia pre redukciu nadmerného vystavenia detí UVR prijaté 26 vybranými krajinami sa značne 
líšia. Preventívne opatrenia siahajú od kampaní v médiách, ktoré motivujú ľudí k ochrane pred UVR 
a poskytovania informácií o škodlivej miere a účinkoch vystavenia UVR, po legislatívu o používaní solárií 
deťmi a mládežou. Existujú značné možnosti pre vývoj koncepcií ako aj na zosúladenie a posilnenie 
národných snáh o redukciu nadmerného vystavenia detí UVR zo Slnka. 
 
 
Prezentácia údajov 
Obr. 1 jasne ukazuje, že odporúčania WHO INTERSUN neboli plne implementované. Existujú veľké 
rozdiely v opatreniach prijatých krajinami: vo všeobecnosti sa jedná o opatrenia nízkej alebo strednej 
úrovne a neexistuje žiadny severo-južný ani východo-západný gradient. Rozdiely medzi krajinami 
viditeľné na Obr. 1 môžu mať rôzne príčiny, vrátane nedostatočného ohlasovania a skutočnej neexistencie 
koncepčných opatrení. 
 
Obr. 2 zobrazuje opatrenia krajín v šiestich kategóriách, ktoré sú zamerané priamo na redukciu 
vystavenia UVR pomocou kampaní a informačných programov a v dvoch kategóriách, ktoré sa týkajú sa 
legislatívy. Väčšina krajín má webové stránky venované ochrane proti UVR; 50% hlási, že majú národné a 
12% regionálne, televízne (TV) alebo rozhlasové kampane zamerané na zlepšovanie ochrany detí pred 
nadmerným vystavením UVR. Ostatné opatrenia sa však vykonávajú menej kvalitne. 
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Obr. 1. Stupeň implementácie opatrené na redukciu vystavenia populácie UVR v 26 krajinách 

v európskom regióne WHO, 2006 
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Poznámka. TFYR Macedonia = bývalá juhoslovanská republika Macedónia 
Zdroj: ENHIS-2 projektové krajiny a krajiny, ktoré poskytli údaje dobrovoľne. 
Obr. 2. Opatrenia na znižovanie nadmerného vystavenia detí UVR v 26 krajinách v európskom regióne 
WHO, 2006 
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Zdravotný a environmentálny kontext 
Epidemiologické a experimentálne štúdie poskytli jasné dôkazy, že slnečná UV aktivita, širokospektrálne 
UVR a používanie solárií môžu viesť k rakovine kože. Zdá sa, že narastá vystavenie UVR, pretože sa stále 
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viac ľudí pravidelne opaľuje a používa soláriá. V dôsledku tohto narastá výskyt melanómu v európskych 
krajinách (pozri ENHIS fact sheet 4.2 o výskyte melanómu) (2). V severnej Európe to vyzerá tak, že tento 
trend klesá u ľudí mladších ako 70 rokov. Výskyt ostatných druhov rakoviny kože je obtiažne posudzovať, 
pretože záznamy nie sú tak spoľahlivé. Bol však nahlásený stúpajúci trend u adolescentov (3). 
Vystavenie UVR v detstve a počas adolescencie sa javí ako príčinný faktor vývoja melanómových 
a nemelanómových rakovín v neskoršom živote. Aj nadmerné vystavenie (popáleniny) v mladosti a aj 
celkové vystavenie v priebehu života sú dôležitými rizikovými faktormi. K výraznému podielu vystavenia 
osoby UVR dochádza vo veku mladšom ako 18 rokov v dôsledku exteriérových aktivít a dlhšieho času, 
ktorý majú deti na vývoj ochorení s dlhou inkubačnou dobou. Niektoré jednoduché opatrenia dokážu znížiť 
vystavenie detí UVR, ako je nosenie slnečných okuliarov, klobúku a trička a vyhýbanie sa opaľovaniu na 
poludnie (resp. v období dve hodiny pred poludním až dve hodiny popoludní), keď je slnečné UVR 
najintenzívnejšie (4). 
 
 
Politická relevancia a kontext 
V roku 2004 Štvrtá ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví prijala Akčný plán pre zdravie 
detí a životné prostredie pre Európu (CEHAPE), ktorý obsahuje štyri regionálne prioritné ciele na zníženie 
podielu ochorení so vzťahom na životné prostredie u detí. Tento indikátor monitoruje jeden z cieľov (RPG 
IV): “Implementovanie koncepcií, ktoré zvyšujú povedomie a snahu o zabezpečenie redukcie vystavenia 
UVR, najmä u detí a adolescentov”, pomocou merania rozsahu prítomnosti koncepcií na prevenciu alebo 
redukciu nadmerného vystavenia detí UVR (5). Navyše, indikátor monitoruje niektoré z hlavných 
odporúčaní programu WHO INTERSUN a taktiež úroveň oficiálnej kontroly používania solárií mládežou. 
Avšak okrem koncepcií na reguláciu solárií existuje niekoľko oficiálnych národných koncepcií zameraných 
na znižovanie vystavenia detí UVR (1). 
 
Životne dôležité je zvyšovanie verejného povedomia a vedomostí o potenciálne negatívnych zdravotných 
účinkoch nadmerného vystavenia UVR. Tieto informácie by mali byť bežne dostupné v oznamovacích 
prostriedkoch ako sú TV, rozhlas, kampane, meteorologické webové stránky a školy. Turistický priemysel 
môže tiež hrať kľúčovú úlohu pri minimalizovaní rizík spojených s vystavením slnku a to šírením informácií 
klientom a prijatím niekoľkých bezpodmienečne nutných opatrení v turistických zariadeniach a službách. 
Index UVR môže pomôcť pri identifikácii vhodných opatrení, podľa úrovní nameraného UVR. Navyše by 
bolo potrebné odrádzať deti a mládež od používania solárií, prípadne ho úplne zakázať. Na toto kládla 
dôraz aj Vedecká komisia o spotrebiteľských produktoch v jej Odbornom posudku biologických účinkov 
ultrafialového žiarenia na zdravie so zvláštnym dôrazom na soláriá pre kozmetické účely (6). Odporúčania 
programu INTERSUN môžu slúžiť ako rámec pre európsky akčný plán na redukciu vystavenia UVR (1). 
Program agentúry environmentálnej ochrany Spojených štátov SunWise poskytuje, okrem iného, vhodný 
obsah pre detské výchovné programy (7). 
 
 
Vyhodnotenie 
Nadmerné vystavenie UVR v detstve alebo počas adolescencie je jednou z hlavných príčin vývoja rakoviny 
kože. Väčšina krajín však ešte stále nemá komplexné koncepcie na reduckiu nadmerného vystavenia detí 
slnečnému UVR. Na umelé vystavovanie UVR sú zamerané predpisy, ktoré obmedzujú používanie solárií 
deťmi a mládežou. Hoci existujú odhady, že 25% používateľov solárií v severnej Európe je vo veku 16 – 
24 rokov, väčšina krajín nereguluje ich používanie adolescentami. Len Belgicko, Francúzsko, Portugalsko a 
Španielsko v súčasnej dobe zakazujú adolescentom používanie solárií a sedem ďalších krajín ohlásilo iné 
metódy kontroly. 
 
Navyše, mnohé krajiny majú národné a regionálne kampane zamerané na ochranu pred vystavením 
slnečnému UVR, vrátane kampaní na (i) zlepšovanie ochrany detí pred UVR vo verejnej TV alebo v 
rozhlase (17 z 26 skúmaných krajín), (ii) podporu tieniacich stavieb na verejných miestach (4 krajiny) a 
(iii) zvyšovanie povedomia o nebezpečenstve slnka u turistov v turistických agentúrach (6 krajín). 
 
Dobre je organizované poskytovanie informácií o škodlivej úrovni a účinkoch vystavenia UVR. Väčšina 
krajín (21) hlásila, že zverejňujú v lete každodenný slnečný UV index prostredníctvom internetovej 
meteorologickej stanice alebo v TV. 17 krajín má národné webové stránky určené vystaveniu UVR 
a prevencii rakoviny kože. Výchovné programy pre deti o ochrane proti slnku, v súlade s návhmi 
v programe INTERSUN, existujú na národnej úrovni v štátoch Bielorusko, Malta, Portugalsko, Švédsko a 
bývalá juhoslovanská republika Macedónia a na regionálnej úrovni v štátoch Rakúsko, Belgicko a 
Slovensko. Niektoré štúdie preukázali, že deti a adolescenti sú počas letných dní výrazne vystavení UVR 
počas hodín strávených v škole a to dokonca aj v severských krajinách ako sú Fínsko a Švédsko. 
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V Bielorusku, Slovinsku a v Uzbekistane sú zákony podporujúce tieniace stavby na verejných miestach 
súčasťou stavebných a technických noriem pre budovy. 
 
Existujú veľké príležitosti na vývoj koncepcií a tiež na zosúladenie a posilňovanie snáh o redukciu 
nadmerného vystavenia detí UVR. Národné koncepcie na redukciu vystavenia umelému UVR – vrátane 
predpisov na používanie solárií deťmi a mládežou – by mali byť implementované vo viacerých krajinách 
regiónu. Najlepšiu prevenciu vystavenia slnečnému UVR predstavujú  regionálne a lokálne informačné 
kampane a kampane zvyšujúce povedomie, obzvlášť v školských zariadeniach, ktoré motivujú školákov, 
aby sa chránili pred slnečným žiarením. 
 
 
Podkladové údaje indikátora 
Zdroj údajov 
Údaje pre rok 2006 poskytli zdravotné a onkologické inštitúty v štátoch Albánsko, Rakúsko, Bielorusko, 
Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Grécko, 
Maďarsko, Taliansko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónia a Uzbekistan. Zodpovedná osoba 
v každom inštitúte odpovedala na otázky dotazníka, ktorý bol vytvorený v rámci projektu ENHIS (8). 
 
Popis údajov 
Indikátor je zloženým indexom národných snáh o zlepšenie ochrany detí pred vystavením UVR. Tie sú 
rozdelené do ôsmych akčných položiek. Pre niektoré položky boli zhromaždené dodatočné informácie 
(napr. národné alebo regionálne pokrytie). 
 
 Denný index slnečného UVR oznamovaný v lete prostredníctvom meteorologickej stanice alebo v TV  

Hodnotenie: Áno: 1 (dodatočné informácie: TV, prostredníctvom meteorologickej stanice); Nie: 0. 
 Špecifická národná webová stránka určená vystaveniu UVR a prevencii rakoviny kože  

Hodnotenie: Áno: 1; Nie: 0. 
 Národné alebo regionálne kampane v priebehu predošlých dvoch rokov vo verejnej TV alebo v rozhlase 

na zlepšovanie ochrany detí pred UVR  
Hodnotenie: Áno: 1 (dodatočné informácie: národná úroveň; regionálna úroveň); Nie: 0. 

 Zákony na reguláciu používania solárií deťmi a mládežou  
Hodnotenie: Áno: 1 (dodatočné informácie: úplný zákaz alebo iné predpisy); Nie: 0. 

 Programy ochrany pred slnkom v školách na národnej alebo regionálnej úrovni 
Hodnotenie: Áno: 1 (dodatočné informácie: systematické na národnej úrovni, systematické na 
regionálnej úrovni); Nie: 0. 

 Štátne kampane v turistických agentúrach v priebehu predošlých dvoch rokov na zvýšenie povedomia 
turistov o nebezpečenstvách slnečného žiarenia 
Hodnotenie: Áno: 1; Nie: 0. 

 Národné alebo regionálne kampane v priebehu predošlých dvoch rokov na podporu tieniacich stavieb 
na verejných miestach 
Hodnotenie: Áno: 1; Nie: 0. 

 Zákony na podporu tieniacich stavieb na verejných miestach 
Hodnotenie: Áno: 1; Nie: 0. 

 
Taktiež boli zhromažďované popisné údaje vrátane názvu koncepcie, roku jej zavedenia a webového 
odkazu na referenciu. 
 
Spôsob výpočtu indikátora  
Keď krajina odpovedala na jednu z položiek Áno, dostala jeden bod. Maximálne hodnotenie je 8. Pre 
niektoré položky boli požadované ďalšie podrobnosti (Obr. 2). 
 
Geografické pokrytie 
26 krajín v regióne. 
 
Pokryté časové obdobie 
Jednorázový prehľad situácie v roku 2006. 
 
Kvalita údajov 
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Indikátor by mal byť pravidelne upravovaný podľa toho, ako krajiny aktualizujú alebo zavádzajú nové 
plány, koncepcie a stratégie. Existuje malá možnosť interpretačného skreslenia pri odpovedaní na otázky, 
ktoré by mohlo ovplyvniť porovnanie výsledkov. 
 
Bolo by užitočné v budúcich rokoch sledovať stupeň implementácie rôznych opatrení opakovaným 
distribuovaním dotazníka v spojení s prieskumami posudzujúcimi skutočnú redukciu vystavenia UVR. 
Pretože v súčasnosti je používaných len niekoľko oficiálnych predpisov, indikátor obsahuje opatrenia, 
ktoré sú zväčša založené na odporúčaniach programu WHO INTERSUN. Akonáhle sa začnú používať 
oficiálne smernice (napríklad definované v spoločnom európskom akčnom programe), tiež by mali byť 
monitorované. Krajiny sa musia ďalej motivovať, aby poverovali zodpovedných ministerských úradníkov 
a kvalifikovaných odborníkov zodpovedaním otázok budúcich dotazníkov. 
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