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Epidémia hemolytického uremického syndrómu (HUS) a hnačiek 
s prímesou krvi  spôsobenej  baktériou Escherichia coli v Nemecku 

 
Eva Máderová 

 
V ostatných týždňoch sme boli svedkami rozvíjajúceho sa príbehu jednej z najväčších 

epidémií hemolytického uremického syndrómu (HUS) a hnačiek s prímesou krvi  spôsobenej  
baktériou Escherichia coli  (E. coli) produkujúcou Shiga toxín (STEC) niekedy označovanej  

aj ako E. coli  produkujúca verotoxín (VTEC) a enterohemoragické E. coli (EHEC). Táto 
epidémia zapríčinila mnoho utrpenia a deformovala zdravotnícku starostlivosť a verejné 
zdravotníctvo v niektorých častiach Nemecka.  

Aby sme lepšie porozumeli epidémii v Nemecku, pripomeňme si niektoré 
charakteristiky E.coli a ochorení, ktoré spôsobuje.  

E. coli je baktéria, ktorá je  prirodzenou súčasťou fyziologickej flóry hrubého čreva 
ľudí a teplokrvných živočíchov. Je jedným z najdôležitejších zástupcov črevnej mikroflóry, je 
potrebná pre správny priebeh tráviacich procesov v čreve, je dôležitá napríklad pre produkciu 
niektorých vitamínov alebo tvorbu ochranných protilátok. Baktérie E. coli  môžu prijímať 
genetickú informáciu od iných baktérií čo spôsobuje, že niektoré získavajú vlastnosti, ktoré 
podmieňujú ich schopnosť vyvolávať napr. hnačkové ochorenia, alebo močové infekcie. Je asi 
250 E.coli O serotypov produkujúcich Shiga toxín, z ktorých asi 100 môže spôsobiť 
ochorenia ľudí. Serotyp O157:H7 je klinicky najdôležitejší, ale 50% STEC infekcií je 
spôsobených iným ako O157 serotypom.  
E. coli sa vylučuje  fekáliami, môže kontaminovať vodu, v ktorej prežíva aj niekoľko 
týždňov. Jej prítomnosť vo vode indikuje čerstvé znečistenie výkalmi a vylučuje použitie 
vody ako pitnej vody. Keďže sa E.coli prirodzene vyskytuje v zažívacom trakte dobytka a 
domácich zvierat, nikoho nemôže prekvapiť, že z týchto zvierat sa baktérie môžu cez 
organické hnojivo dostať na zeleninu.  
E.coli patrí k baktériám, ktoré sú pomerne odolné voči vonkajším vplyvom, v pôde a vo vode 
prežijú mesiace. Patogénne kmene prežívajú pomerne dobre pri chladničkových teplotách 
a zmrazené. E. coli je termolabilná palička, ničí sa pri teplote 60°C za 30 minút.  

Inkubačný čas ochorenia je u EHEC 3 – 8 dní. Latentné obdobie medzi 
gastrointestinálnym ochorením a HUS je asi týždeň.   

Prenos pôvodcu nákazy sa uskutočňuje fekálno-orálne kontaminovanými 
potravinami, vodou, častý je prenos z človeka na človeka. EHEC má živočíšny pôvod 
(hospodárske zvieratá najmä hovädzí dobytok, ale aj kozy, ovce a divoká zver),  prenos na 
človeka môže byť priamy alebo nepriamy, infekčná dávka je veľmi nízka. Vylučovanie 
patogénneho E. coli môže pretrvávať niekoľko týždňov po doznení klinických príznakov. 

Výskyt ochorení spôsobených patogénnymi E. coli  je  celosvetový, na Slovensku je 
chorobnosť asi 10/100 000 obyvateľov. Ročná incidencia ochorení je v jednotlivých 
krajinách  veľmi rozdielna. V roku 2009 bolo v EÚ hlásených 3 573 STEC infekcií a asi 
polovica z nich bola spôsobená E.coli serotyp O157:H7. Spolu bolo hlásených aj 242 
prípadov HUS. Kmeň E. coli O-157 bol vo svete izolovaný viackrát i v epidémiách (napr. v 
USA, v Kanade, Anglicku), často v letných mesiacoch. Prvýkrát bol izolovaný v USA v roku 
1982. V roku 1996 bola v Japonsku epidémia s najvyšším počtom postihnutých ( asi 10 000 
osôb), v tom istom roku v Európe (Škótsko) ochorelo asi 400 osôb seniorského veku.  
V ostatných 25 rokoch sa objavuje ochorenie s názvom hemolyticko-uremický syndróm 
(HUS), ktorý vyvolávajú baktérie E. coli produkujúce šiga toxín (EHEC). Tento má 
schopnosť blokovať filtračnú schopnosť obličiek, čo môže viesť až k úmrtiu postihnutého 
človeka. Prípady ochorení, ktoré sa v súčasnosti zaznamenávajú nie sú niečím novým, pretože 
sa objavujú od začiatku 80. rokov minulého storočia. 
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Charakteristika ochorení vyvolaných E.coli. 
Niektoré kmene môžu spôsobovať gastrointestinálne iné systémové ochorenia (sepsa, 

meningitída, močové infekcie). Na základe antigénov O a H možno rozlíšiť viac ako 200 
serovarov E.coli. V súčasnosti rozoznávame 6 patogénnych typov E.coli (virulentné kmene 
E.coli), ktoré sa podieľajú na etiológii hnačkových ochorení u ľudí., prevažne sa jedná o 
akútne hnačky najmä u detí do 2 rokov,  spôsobené  enteropatogénnymi  E.coli  (EPEC).  
Ochorenia u človeka môžu spôsobiť aj ďalšie kmene 
- enterohemoragické E.coli (EHEC)  (produkuje šigatoxín) – hemoragická kolitída u detí, 
príp. ťažký hemolyticko-uremický syndróm (HUS) s vysokou  smrtnosťou (sérotyp  O157), 
najmä v USA, v krajinách západnej Európy. Ochorenie patrí medzi zoonózy.  Pôvodne sa 
toxín označoval ako verotoxín.  
- enteroagregatívne E.coli – (EAggEC) akútne i chronické nákazy  
-  enterotoxické E.coli (ETEC)  tvoria termostabilný enterotoxín  podobný cholerovému    
  enterotoxínu (hnačky v trópoch) 
- enteroinvazívne E.coli – ochorenia podobné šigelóze  
- difúzne adherujúce E.coli – vodnaté hnačky najmä u 0-5 ročných detí 
 
Charakteristika epidémie v Nemecku 

Medzi 2.5 a 22. 6. 2011 ochorelo 3802 osôb, z toho bolo 864 prípadov HUS. Viac ako 95 % 
STEC bolo hlásených z Nemecka a väčšina z ostatných prípadov bolo v epidemiologickej 
súvislosti s pobytom v Nemecku. Prípady ochorení boli hlásené aj z krajín mimo EÚ (tab.1). 
Od 10. 6. počet nových prípadov HUS a STEC klesá, a tak sa môže predpokladať koniec 
epidémie.  

Tab.1 Počet hlásených prípadov ochorení a úmrtí  HUS a EHEC k  22. júnu 2011. 

HUS EHEC Komentár 
Krajina 

ochorenia úmrtia  ochorenia úmrtia   
Rakúsko 1  0 3 0   
Kanada  0 0  1  0   

Česká 
republika 

0  0 1  0 
Turista z USA, 
ktorý cestoval do 
Nemecka 

Dánsko 9 0 13  0   
Francúzsko 0 0 2 0  
Nemecko  823  29  2865 13   
Grécko 0  0  1 0 Nemecký turista 
Luxembursko 1  0 1 0   
Holandsko 4  0 5 0   

Nórsko 0 0 1 0 
Kontakt 
s nemeckým 
občanom 

Polsko 2 0 1  0   
Španielsko 1  0 1 0   
Švédsko 17 1 33 0   
Svajčiarsko 0 0 5 0   
Velká 
Británia 

3 0 3 0  

USA  3 0  2 0 
3 prípady HUS  
a 2 prípady EHEC 
(1 suspektný) 
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Total 
 
 

 864  30  2938  13 

 Spolu 3802 
ochorení (HUS   
 a EHEC), z toho 
43 úmrtí 

. 

          Prameň: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-          
                        topics/emergencies/international-health-  
                        regulations/news/news/2011/06/ehec-outbreak-update-14 
 
Hľadanie prameňa infekcie a faktora prenosu etiologického agens bolo zdĺhavé. 

Spočiatku za možný faktor prenosu bola označená surová zelenina a šaláty konzumované 
v severnom Nemecku čo viedlo k odporúčaniu túto zeleninu nekonzumovať v surovom stave. 
Ďalšie vyšetrovanie poukázalo na organické klíčky pochádzajúce z farmy neďaleko 
Hamburgu, ktoré boli distribuované do mnohých inkriminovaných reštaurácií a spoločných 
stravovacích prevádzok. Minister pre ochranu spotrebiteľov západnej spolkovej krajiny 
Severného Porýnia-Vestfálska oznámil, že pravdepodobne sa  definitívne identifikoval zdroj 
črevnej nákazy, ktorým sú zeleninové klíčky z biofarmy v dolnosaskom Bienenbüttele.  

Počiatočné laboratórne vyšetrenia klinických vzoriek vykonané v Inštitúte Roberta 
Kocha v Berlíne rýchlo odhalili, že etiologické agens, ktoré zapríčinilo epidémiu, je STEC 
zriedkavého sérotypu O104:H4 produkujúceho Shiga toxín 2. Naviac tento kmeň bol 
multirezistentný na ATB. Pracovná skupina pre vyšetrovanie epidémie vedená 
spolupracujúcim centrom SZO pre escherichie a klebsiely oznámila, že STEC nie je podľa  
genotypových vyšetrení typický virulentný STEC kmeň ale presnejšie môže byť určený ako 
enteroagregatívne shiga toxín/ vero toxín  produkujúce E.coli. Toto E.coli má nezvyčajnú 
kombináciu, patogenitu typickú pre enteroagregatívne E.coli spolu so schopnosťou 
produkovať shiga toxín (ako enterohemoragické E.coli).  
 
Epidémia v Nemecku sa vyznačovala  najmä:   
-   nezvyčajne vysokou proporciou prípadov HUS 
-   väčšina prípadov boli dospelí (STEC - šigatoxín produkujúce E.coli obyčajne postihuje      
                                                     malé deti)  
-  2/3 prípadov bolo u žien 
-  pôvodcom ochorenia bolo E.coli zriedkavého sérotypu  O104:H4 produkujúce Shiga toxín 2  

Prvá zaznamenaná epidémia spôsobená EAggEC bola pred rokom 1993 v Mexiku, 5 
detí zomrelo následkom pretrvávajúcich hnačiek. Iná rozsiahla epidémia EAggEC bola 
v Japonsku v roku 1993, kedy ochorelo takmer 2 700 osôb. V roku 1995 bola epidémia 
v Srbsku, ochorelo 16 novorodencov a 3 dojčatá, v klinickom obraze dominovali horúčky 
a strata váhy. Epidémie boli zaznamenané aj v Anglicku a v Taliansku. 
EAggEC je bežný v populácii celého sveta, v rozvojových i rozvinutých krajinách, ale nebol 
popísaný žiadny živočíšny rezervoár čo môže znamenať, že  nový O104 kmeň bude 
perzistovať v ľudskej populácii. 
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Posúdenie expozície hluku na pracoviskách vybraného strojárskeho závodu 
s cieľom ochrany zdravia pri práci 

 
Martin Frič, Eleonóra Fabiánová,  Katarína Riečanová, Tomáš Přibil 

 
 
Súhrn 
Príspevok sa zaoberá objektivizáciou pracovného prostredia z hľadiska expozície hluku vo 
vybranom závode so strojárenskou výrobou. Jednotlivé kapitoly článku sa venujú 
podrobnému definovaniu pracovného postupu, opisu pracovných miest na pracoviskách 
(Príprava materiálu, Zvarovňa), ktorý sleduje technické aj akustické vlastnosti priestoru 
a základné pracovné podmienky. Ďalšou súčasťou práce je metodika merania pomocou 
osobných  hlukových expozimetrov. Na meranie sa využila stratégia merania „meranie 
pracovnej úlohy/operácie“.  Z nameraných výsledkov vyplýva, že normalizované hladiny 
expozície hluku rozšírené o neistotu merania na spomínaných pracoviskách prekračujú 
stanovené limity NV č. 115/2006 Z.z. a je zrejmé, že všetky merané profesie (9 profesií) sa 
podľa  vyhlášky č. 448/2007 Z.z. zaraďujú do tretej kategórie prác zaradených podľa faktoru 
hluk. Pozitívnym zistením bolo, že pri sledovaní dynamiky hlučnosti v tomto podniku aj 
v iných rokoch sa zistilo, že celková hlučnosť od roku 2006 do r. 2010 klesla na pracovisku 
Príprava materiálu o 5,2 dB a vo Zvarovni o 6,6 dB. Záverom bol zamestnávateľ upozornený 
o povinnosti posúdiť a vyhodnotiť veľkosť rizika na pracoviskách a o vykonaní postupných 
opatrení na zníženie hluku. 
 
Kľúčové slová  
Opis pracovísk, opis pracovných postupov, časová snímka, trvanie a dĺžka expozície hluk 

 
 
Úvod 

Hluk je akýkoľvek nežiaduci zvuk, ktorý pôsobí na človeka rušivo, nepríjemne, 
prípadne poškodzuje jeho zdravie. Preto k prevencii a ochrane zdravia ľudí pri práci sú 
potrebné objektívne údaje o miere expozície hluku na pracoviskách. Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vykonal objektivizáciu úrovne 
expozície hluku zamestnancov v strojárskom závode počas pracovnej zmeny pre vybrané  
typy profesií.  
  
Ciel: Objektivizácia pracovného prostredia z hľadiska expozície hluku v strojárenskom 
závode a sledovanie hladín hluku objektivizovaného závodu v rokoch 2006 a 2010. 
 
Materiál a metódy 

 
Opis pracovísk závodu 
 

Meranie sa uskutočnilo v závode, ktorý sa zaoberá výrobou šmykom riadených 
nakladačov, odmínovacích systémov  a letiskových ťahačov, teda hovoríme o strojárenskej 
výrobe. Expozícia hluku bola objektivizovaná vo výrobnej hale (134 x 148 x 10 m) na dvoch  
pracoviskách Príprava materiálu (PM )a Zvarovňa (Z). 

 
 Na pracovisku Príprava materiálu, ktoré je situované v dvoch lodiach haly,  sa 
nachádza 5 zváracích boxov, z toho 4 boxy sú na zváranie v ochrannej atmosfére MIX ArCO2  
a 1 zvárací box na zváranie plameňom. Zváracie boxy sú predelené ochrannými clonami, 
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ktoré môžu znížiť expozíciu hluku až o 5 dB a zároveň majú ochranný charakter (chránia 
zamestnancov pred iskrami). Ďalšou súčasťou tohto pracoviska je  Trubkáreň , kde prebiehajú 
pracovné činnosti: lemovanie, prstencovanie, odihlovanie, pílenie (pílka PK), brúsenie 
(kotúčová píla ELKO ), ohýbanie (hydraulická ohýbačka), sústruženie (hrotový sústruh), 
vŕtanie (radiálna vŕtačka), tlakovačka  – samostatná miestnosť na tlakovanie ventilov, 
kontrola zvarov, resp. potrubí. 
 Strojné vybavenie pracoviska Príprava materiálu pozostáva hlavne z rôznych typov 
strojných nožníc, píl, páliaceho stroja s odsávaním, pásovej brúsky, úkosovačky plechov a 
rovnačky. Súčasťou tohto pracoviska sú aj miestnosti: miestnosť na obrusovanie plechov, kde 
sa nachádza stojanová brúska a ručná brúska  a miestnosť na omieľanie v omieľacom bubne. 

Na pracovisku Zvarovňa sa vykonávajú pracovné činnosti ako ustavovanie a zváranie 
podzostáv, rámov, nádrží a rýchloupínačov. Zvarovňa je situovaná do troch lodí. Strojné 
vybavenie je tvorené lismi, vysekávačkami, ohrňovačkami, rovnačkami, horizontálnou 
vyvrtávačkou a otryskovačom.  
 

Na zníženie hluku v halách neboli použité žiadne akustické úpravy v priamom ani 
vzdialenom akustickom poli, okrem už spomínaných plechových zásten. Na ochranu sluchu 
zamestnanci používali osobné ochranné prostriedky: zátkové chrániče typu WURTH so 
strednou hodnotou útlmu SNR = 37 dB, EAR CLASSIK  so strednou hodnotou útlmu SNR = 
28 dB, slúchadlové chrániče LA 3001 so strednou hodnotou útlmu SNR = 21 dB.  

 
Ďalšou súčasťou posúdenia pracoviska je základný hygienický prieskum, pri ktorom 

sme sledovali  pracovné podmienky zamestnancov.  Na oboch pracoviskách vo výrobe 
pracuje 85 mužov a 2 ženy. Podlaha oboch pracovísk bola z liateho betónu, steny boli 
postavené z betónových panelov,  strop pozostával z kovovej konštrukcie s oplechovaním. 
Vykurovanie bolo zabezpečené centrálne – radiátormi, alebo kalorifermi z rebrových rúrok. 
Výmena vzduchu sa uskutočňovala oknami, alebo strešnými ventilátormi a bránami. 
Odsávanie od strojov bolo riešené lokálnym odsávaním. Denné osvetlenie bolo zaisťované 
bočnými a hornými osvetľovacími otvormi − oknami a svetlíkmi, umelé osvetlenie 
priemyselnými a lokálnymi svietidlami. 

 
Trvanie expozície hluku 
 
 Na pracoviskách je jednozmenný pracovný čas od 7.00 do 15.00 hod., s prestávkou na 
obed 30 minút.             
 Na páliacom stroji prebieha dvojzmenná prevádzka: ranná zmena (6.00 – 14.00 hod.), 
poobedná zmena (14.00 – 22.00 hod.). 

Z hľadiska vzťahu medzi dávkou hluku a jej trvaním, je dôležite dôkladné 
vypracovanie časových snímok (Tabuľka č.1, Tabuľka č.2 a Tabuľka č.3) a určenie trvania 
skutočnej dennej expozície hluku (Te)  pre jednotlivé profesie. Pracovný čas zamestnancov je 
rozdelený na pracovné činnosti, keď zamestnanec sa nachádza v hluku a mimo hluku. 
V hluku sú pracovníci vtedy, keď obsluhujú stroje, zvárajú, brúsia, alebo pracujú v dielni na 
svojich pracovných miestach. 

Môžeme povedať, že mimo hluku sú zamestnanci väčšinou na začiatku pracovnej 
zmeny, kde prebieha študovanie pracovného plánu, nastavovanie strojov a plánovanie práce, 
alebo na konci pracovnej zmeny pri činnostiach, ako je osobná hygiena, upratovanie 
pracoviska a odchod z pracoviska,  a samozrejme počas prestávok (technické, fajčiarske atď.). 
Hladina hluku počas týchto nehlučných aktívít  je stanovená ako konzervatívny odhad 70 dB, 
teda nemá významný vplyv na celkovú hladinu expozície hluku. 
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Tabuľka 1 Časová snímka pre profesie na pracovisku PM 
Profesie Pracovná činnosť T [min.] 

príchod na pracovisko, príprava pracoviska, štúdium 
pracovného plánu, nastavenie stroja, upratovanie pracoviska, 
osobná hygiena, odchod 

25,2 (0,4 h.)
*obsluha páliaceho stroja − rozpálenie materiálu ručným 
pálením, manuálne nakladanie materiálu do stroja, kontrola 
práce stroja, pálenie, odoberanie materiálu  
**obsluha píly − automatické pílenie, kontrola strojov 

424,8 (7,1 h.)

obedná prestávka 30 (0,5 h.)

Palič*, 
Pilkár**,  

 
 

Trvanie dennej skutočnej expozície hluku Te = 424,8  (7,1 h.)
príchod na pracovisko, príprava pracoviska, štúdium 
pracovného plánu,  upratovanie pracoviska, osobná hygiena, 
odchod 

24,8 (0,4 h.)

brúsenie na stojatých  alebo ručných brúskach , obsluha  
omieľacieho bubna  

120 (2,0 h.)  

úkosovanie  145,2 (2,4 h.)

rovnanie 162 (2,7 h.)
obedná prestávka 30 (0,5 h.)

P
rí

p
ra

va
 m

at
er

iá
lu

 

Strojný 
zámočník 

 

Trvanie dennej skutočnej expozície hluku Te = 367,20 (7,1 h.)
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Tabuľka 2 Pokračovanie tabuľky č. 1 
Profesie Pracovná činnosť T [min.] 

príchod na pracovisko, príprava pracoviska (zváracieho 
poloautomatu) a pracovného materiálu podľa pracovného 
plánu, štúdium pracovného plánu, očistenie, upratovanie 
pracoviska, osobná hygiena, odchod 

28,8 (0,48 h.)

zváranie 379,8 (6,33 h.)

výpomoc pri obsluhe ručnej ohýbačky 41,40 (0,69 h.)

obedná prestávka 30 (0,5 h.)

Zvárač 
kovov 

Trvanie dennej skutočnej expozície hluku Te = 379,8 (6,33h)
príchod na pracovisko, nastavenie stroja podľa pracovného 
plánu a príprava pracovného materiálu, štúdium pracovného 
plánu,  upratovanie pracoviska, osobná hygiena, odchod. 

25,2 (0,42 h.)

obsluha zariadenia na strihanie  − automatické nastavenie 
s manuálnym vkladaním a vykladaním plechu 

360 (6 h.)

výpomoc pri obsluhe píly 64,8 (1,08 h.)
obedná prestávka 30 (0,5 h.)

P
rí

p
ra

va
 m

at
er

iá
lu

 

Strihač 

Trvanie dennej skutočnej expozície hluku Te = 424,8 (7,1 h.)
 
Tabuľka 3 Časová snímka pre profesie na pracovisku Z 
Profesia  Pracovná činnosť T [min.] 

 
príchod na pracovisko, príprava pracoviska, štúdium 
pracovného plánu, nastavenie stroja, upratovanie 
pracoviska, osobná hygiena, odchod 

22,8 (0,38 h.)

obsluha lisov, vysekávačky , ohrňovačiek , rovnačky , 
otrýskavacieho zariadenia , ručnej brúsky  

427,2 (7,12 h.)

obedná prestávka 30 (0,5 h.)

Strojný 
zámočník 

 

Trvanie dennej skutočnej expozície hluku Te = 427,2 (7,1 h.)
príchod na pracovisko, príprava zváracieho poloautomatu  
podľa pracovného plánu a príprava pracovného materiálu, 
štúdium pracovného plánu ,  upratovanie, osobná hygiena, 
odchod 

112,8 (1,9h.)

samotné zváranie            240 (4 h.)
obrúsenie zvarov ručnou brúskou, očistenie 96,0 (1,6 h.)
obedná prestávka 30 (0,5 h.)

Zvárač 
kovov − 

základnej 
lopaty 

Trvanie dennej skutočnej expozície hluku Te = 336 (5,6 h.)

príchod na pracovisko, príprava pracoviska, zváracieho 
poloautomatu a pracovného materiálu, štúdium pracovného 
plánu. Očistenie, upratovanie pracoviska, osobná hygiena, 
odchod. 

             108 (1,8 h.) 

 
zváranie 342 (5,7 h.)

obedná prestávka 30 (0,5 h.)

Zvárač 
kovov − 
zváranie 

krytovania 
(drobností) 

Trvanie dennej skutočnej expozície hluku Te=342,0 (5,7 h.)
príchod na pracovisko, príprava pracoviska a pracovného 
materiálu, štúdium pracovného plánu, upratovanie 
pracoviska, osobná hygiena, odchod 

29,4 (0,49 h.)

obsluha horizontálneho obrábacieho stroja  420,6 (7,01 h.)
obedná prestávka 30 (0,5 h.)

Z
va

ro
vň

a 

Horizontkár 

Trvanie dennej skutočnej expozície hluku Te = 420,6 (7,01 h.)
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Metodika merania 
 

Na základe preskúmania pracovných podmienok, strojného vybavenia s vysokými 
hladinami hluku a spôsobu vykonávanej práce, ktoré predložil zamestnávateľ alebo pracovná 
zdravotná služba, sa stanovila stratégia metódy merania a posúdenia pracovísk v podniku. 
Samotný proces merania expozície hluku pozostáva z opisu pracoviska, výrobného aj 
pracovného procesu  v záujme spracovania profilu hodnotených obslužných profesií.  

Stratégia merania „meranie pracovnej úlohy/operácie“ sa uskutočnilo v súlade s 
technickou normou STN EN ISO 9612: 2010 a nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z.   

Meranie deviatich osobných hlukových expozícií sa vykonalo  v dvoch halách (Príprava 
materiálu, Zvarovňa). Na meranie osobnej hlukovej expozície sa použili osobné hlukové 
expozimetre (dozimetre) typu B&K 4443 s pred polarizovaným mikrofónom. Pri meraní 
všetkých vzoriek expozícií hluku bol mikrofón hlukového osobného expozimetra umiestnený 
na pleci vo vzdialenosti 0,1m až 0,3 m od vonkajšieho zvukovodu na strane, ktorá prijíma 
vyššiu ekvivalentnú hladinu A akustického tlaku. Os najvyššej citlivosti mikrofónu bola 
orientovaná v smere pohľadu exponovanej osoby. 
 
Výsledky posúdenia pracovísk  
 

Meranie a spracovanie výsledkov meraní bolo vykonané v zmysle STN ISO 
9612:2010 a nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou hluku  v znení nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z.  

Podľa nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z. sú určujúcimi veličinami hluku na 
pracoviskách normalizované hladiny hlukovej expozície a vrcholová hladina C akustického 
tlaku. 

V tabuľkách č. 4, 5, 6, 7 sú uvedené výsledné, prepočítané normalizované hladiny 
expozície hluku pre  8-hodinový pracovný deň a vrcholové hladiny akustického tlaku. 

  
Výsledná normalizovaná hladina expozície hluku a neistoty merania boli vypočítané 

podľa STN 9612:2010. Neistota vrcholovej hladiny expozície hluku sa vypočítala v zmysle 
odborného usmernenia vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ročník 58, 
10. októbra 2010. 

 
Tabuľka 4 – príprava materiálu (PM) 

č. prof. profesia           
Te   

hod. 
LAEX,8h

dB 
U 
dB 

LR,AEX,8h  
dB 

PM1 Palič 7,1 83,4 3,1 86,5 

PM2 Strojný zámočník 7,1 90,7 3,2 93,9 

PM3 Zvárač kovov 6,3 91,5 3,3 94,8 

PM4 Pilkár 7,1 91,0 3,1 94,1 

PM5 Strihač 7,1 91,7 3,1 94,8 
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Tabuľka 5 – zvarovňa (Z) 

č. prof. profesia           
Te   

hod. 
LAEX,8h

dB 
U 

dB 
LR,AEX,8h  

dB 

Z1 Strojný zámočník 7,1 91,2 3,1 94,3 
Z2 Zvárač kovov − základnej lopaty 5,6 92,4 2,5 94,9 

Z3 
Zvárač kovov − zváranie krytovania 

(drobností) 
5,7 89,7 3,3 93,0 

Z4 Horizontkár 7,0 86,0 3,3 89,3 

Tabuľka 6 – Príprava materiálu (PM) 

č. prof. profesia 
LCPk 
dB 

U 
dB 

LR,CPk 
dB 

PM1 Palič 124,2 6,1 130,3 
PM2 Strojný zámočník 123,3 6,2 129,5 
PM3 Zvárač kovov 123,7 6,3 130,0 
PM4 Pilkár 125,0 6,1 131,1 
PM5 Strihač 124,3 6,1 130,4 

Tabuľka 7 – Zvarovňa (Z) 

č. prof. profesia 
LCPk 
dB 

U 
dB 

LR,CPk 
dB 

Z1 Strojný zámočník 123,9 6,1 130,0 

Z2 Zvárač kovov − základnej lopaty 123,7 5,5 129,2 

Z3 Zvárač kovov − zváranie krytovania (drobností) 123,5 6,3 129,8 

Z4 Horizontkár 124,6 6,3 130,9 

kde: 
Te  – trvanie dennej skutočnej expozície hluku 
LR,AEX,8h –  normalizovaná hladina expozície 
hluku (posudzovaná hodnota) určená prepočtom 
na menovitý 8-hodinový pracovný deň 
a rozšírená o neistotu merania: LR,AEX,8h  = 
LAEX,8h+ U 
LAEX,8h   − normalizovaná hladina expozície 
hluku  

U  – rozšírená neistota merania  
LR,CPk     – vrcholová hladina C akustického 
tlaku (posudzovaná hladina)rozšírená o neistotu 
merania LR,CPk  = LCPk + U 
LCPk     − vrcholová hladina C akustického tlaku 
U  – rozšírená neistota merania   

 
Diskusia 

Posúdenie súladu určujúcich veličín (namerané hodnoty hladín hluku prepočítané na 
osemhodinový pracovný deň a rozšírené o neistoty merania) sa uskutočnilo u deviatich 
profesií pracujúcich na dvoch pracoviskách – Príprava materiálu a Zvarovňa. V nasledujúcich 
grafoch (č. 1, 2, 3, 4) sme urobili porovnania určujúcich veličín so špecifikáciou (limity 
určené Prílohou 2 nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z.z.). Z grafu č. 1 je zrejmé, že limitná 
hodnota expozície hluku nie je prekročená pre všetky merané profesie. Z grafu č. 3 vyplýva, 
že dolné a horné akčné hodnoty expozície hluku sú prekročené pre všetky merané profesie. 
Z grafu č. 2 vidno, že limitná hodnota vrcholovej hladiny C akustického tlaku nie je 
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prekročená pre všetky profesie. Z grafu č. 4 je zrejmé, že horné aj dolné akčné hodnoty 
vrcholovej hladiny C akustického tlaku nie sú prekročené pre všetky merané profesie. 

Posúdenie nameraných hladín hluku na pracoviskách (porovnanie určujúcich veličín  − 
nameraných, prepočítaných na 8-hodinový pracovný deň, rozšírených o neistotu merania so 
špecifikáciou v NV č. 115/2006 Z .z.) 

 
Graf 1 Posúdenie súladu určujúcich veličín 
hluku s limitnou hodnotou expozície hluku 

 

Graf 2 Posúdenie súladu určujúcich veličín 
hluku s limitnou hodnotou expozície hluku 

Graf 3 Posúdenie súladu určujúcich veličín 
hluku s akčnými hodnotami expozície hluku 

Graf 4 Posúdenie súladu určujúcich veličín 
hluku s akčnými hodnotami expozície hluku 

 
Vysvetlivky ku grafom: 
 
 limitná hodnota expozície hluku (LAEX,8h,L = 87 dB) 
 limitná hodnota expozície hluku (LCPk,L = 140 dB) 
 dolná akčná hodnota expozície hluku (LAEX,8h,ad = 80 dB) 
 horná akčná hodnota expozície hluku (LAEX,8h,ah = 85 dB) 
 dolná akčná hodnota expozície hluku (LCPk,ah = 135 dB) 
 horná akčná hodnota expozície hluku (LCPk,ad = 137 dB) 
  
LR,AEX,8h –  normalizovaná hladina expozície hluku (posudzovaná hodnota) určená prepočtom na menovitý 8-
hodinový pracovný deň a rozšírená o neistotu merania: LR,AEX,8h  = LAEX,8h+ U 
LR,CPk     – vrcholová hladina C akustického tlaku (posudzovaná hladina)rozšírená o neistotu merania  
LR,CPk  = LCPk + U 
L´R,AEX,8h – redukovaná normalizovaná hladina expozície hluku (posudzovaná hodnota) určená prepočtom na 
menovitý 8-hodinový pracovný deň a rozšírená o neistotu merania: LR,AEX,8h  = LAEX,8h+ U 
L´R,CPk     – redukovaná vrcholová hladina C akustického tlaku (posudzovaná hladina) rozšírená o neistotu 
merania LR,CPk  = LCPk + U 
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Poznámka:  V Grafoch č. 1, č. 2 pri posudzovaní limitných hodnôt sa zohľadňuje útlm 
chráničov sluchu. Výpočet redukovanej normalizovanej hladiny expozície hluku a C akustického tlaku 
sa urobil podľa kontrolnej metódy HML a Vestníka MZ SR 2010 ročník 58  . Pri výpočtoch sme použili 
útlmy chráničov sluchu EAR CLASSIK (SNR = 28 dB, H=29 dB, M=26 dB, L=20 dB), pretože počas 
objektivizácie zamestnanci používali práve tieto chrániče. 

Z hore uvedených grafov vyplýva, že hladiny hluku v objektivizovanom podniku 
strojárenského priemyslu sú značne vysoké. Preto sme ďalej sledovali trend poklesu alebo 
nárastu hlučnosti v tomto podniku aj v iných rokoch. Porovnali sme logaritmickým 
priemerom vypočítané hodnoty z nameraných ekvivalentných hladín akustického tlaku na 
pracoviskách v rokoch 2006 a 2010.  

Z obrázku č. 5 je zrejmé, že v r. 2010 bola priemerná ekvivalentná  hladina  
akustického tlaku v Príprave materiálu  menšia o 5,2 dB a v Zvarovni o 6,6 dB ako v r. 2006. 
Môžeme si to vysvetliť odlišnou výrobou, spôsobom práce, ale aj možným posunom 
k zníženiu hlučnosti na pracoviskách.  

 
Obrázok 5 Porovnanie priemerných  
ekvivalentných hladín akustického tlaku v 
Príprave materiálu posudzovaného podniku v 
rokoch r. 2006 a r. 2010. 
 

Obrázok 6 Porovnanie priemerných  
ekvivalentných hladín akustického tlaku 
vo  Zvarovni posudzovaného podniku v rokoch 
r. 2006 a r. 2010 
 

 

LP,A,eq,T  − priemerná ekvivalentná hladina akustického tlaku, vypočítaná z jednotlivých nameraných hladín na 
pracoviskách Príprava materiálu a Zvarovňa logaritmickým priemerom (energetický priemer). 

Podľa Vyhlášky č. 448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórií je zrejmé,  že všetky merané profesie (9 profesií)         
sa podľa spomínanej vyhlášky zaraďujú do tretej kategórie prác zaradených podľa faktoru 
hluk.  

 

Záver 

Zamestnávateľ bol upozornený, že je povinný posúdiť a vyhodnotiť veľkosť rizika 
vyplývajúceho z posúdenia pracovných podmienok z hľadiska expozície hluku  a vykonať 
opatrenia na jeho zníženie. 

Z nameraných výsledkov a zaradenia do kategórií prác vyplýva, že zamestnávateľ má 
povinnosť vykonať opatrenia na zníženie expozície hluku. 
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Na zníženie expozície hluku má zamestnávateľ niekoľko možností:  

 Zníženie expozície hluku priamo na zdroji – pravidelnou údržbou, výmenou starých 
strojov za nové, konštrukčnými úpravami na zdroji, izoláciou zdrojov hluku napr.  
antihlukové kabíny atď. 

 Zníženie prenosu zvukových vĺn cez konštrukcie používaním antivibračnej izolácie  

 Zníženie prenosu zvukových vĺn vzduchom v priestore používaním krytov, zásten 

 Znížením hlučnosti vo vzdialenom poli od zdroja prostredníctvom 
hlukpohlcujúcich materiálov a iných 

 Ergonomické návrhy pracovných miest, používanie tichších nástrojov, zmena 
organizácie práce  

 
Literatúra 
 
1. STN  ISO EN 9612:2001 Akustika - Pokyny na meranie a hodnotenie hlukovej expozície 
v pracovnom prostredí.  
2. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 
3. Vyhláška 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo 
vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na 
zaradenie prác do kategórií. 
4. Odborné usmernenie č. OLP/5277/2010-ja.Postup pri posudzovaní hladiny expozície hluku 
zamestnancov používajúcich chrániče sluchu. In Vestník MZ SR. 2010, roč. 58, čiastka 25 – 
27, s. 186-190. 
5. Odborné usmernenie č. NRÚ/3116/2005 z 2.5.2005 určovanie neistôt pri meraní zvuku. In 
Vestník MZ SR. 2007, roč. 55, čiastka 18 – 20, s. 150-162. 
6. Dado, M. – Hnilica, R. Meranie a hodnotenie expozície hluku pri práci vo 
vybraných podnikoch drevospracujúceho priemyslu. In Bezpečná práca. 2008, roč. 40, 
č. 3, s. 14-45. ISSN 0322-8347. 
7. How to avoid or reduce the exposure of workers to noise at work [online]. [S.l.] : European 
Commission, 2006 [cit. 11. 8. 2010]. Dostupné na internete:  
<http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=376:ako-odstrani-
alebo-znii-expoziciu-hluku-zamestnancov-pri-praci-how-to-avoid-or-reduce-the-exposure-of-
workers-to-noise-at-work&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=73>. 
8. South, T. Managing noise and vibration at work. Oxford :  Elsevier Butterworth-
Heinemann, 2004. 278 s. ISBN 0-7506-6342-1. 
9. Salvendy, G. Handbook of human factors and ergonomic. Hoboken : John Willey and 
Sons, 2005. S. 612-642. ISBN 13 978-471-44917-1. 
 
 
Adresa autora: 
Ing. Martin Frič 
Odbor preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie  
Oddelenie analýz fyzikálnych faktorov  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva         
so sídlom v Banskej Bystrici 
Cesta k nemocnici 1 
975 56 Banská Bystrica 



Verejné zdravotníctvo [online]. ISSN 1337-1789, 2011, ročník VIII., č.2 http://www.verejnezdravotnictvo.sk 

 

Tuberkulóza a parazitózy u marginalizovanej rómskej populácie na 
Slovensku 

 
                               Ivan Solovič /1/, Peter Juriš, /2/, Petronela Lauková /3/, 
                               Gabriela Petrová /4/,  Andrej Kováč /5/, Jana Švecová /6/ 
  

1. Katolícka univerzita Ružomberok 
2. UPJŠ, Lekárska fakulta  Košice 
3. FiF UK Bratislava 
4. Úrad Prešovského samosprávneho kraja Prešov 
5. Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 
6. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 

 
Súhrn 
Tuberkulóza (Mycobacterium tuberculosis) a endoparazitózy (Ascaris lumbricoides, Trichuris 
sp., Giardia intestinalis, Cryptosporidium sp.) predstavuje stále najzávažnejšie sociálne 
ochorenia. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť príslušníkom rómskej národnostnej 
menšiny, u ktorých z rôznych príčin (hlavne zlé sociálne podmienky) sa výrazne zvyšuje 
riziko týchto infekcií. Významná je práca v komunite, zlepšovanie hygienického štandardu 
a vedomostí o zdravotných rizikách, ktoré podľa neoficiálnych údajov môžu postihovať na 
našom území (stred a východ Slovenska) v rómskych osadách až do 250-300 tisíc ľudí. 
 
Kľúčové slová 
Tuberkulóza. Parazitózy. Zdravotná starostlivosť. Marginalizované obyvateľstvo. Rómovia. 
 
Úvod 
 

Tuberkulóza (TBC), napriek deklarovanej zvyšujúcej sa životnej úrovni obyvateľstva, 
patrí i v súčasnosti medzi najzávažnejšie sociálne choroby a preto je potrebné venovať 
zvýšenú pozornosť tým skupinám obyvateľstva, u ktorých je z rôznych príčin (najmä 
nepriaznivé sociálne podmienky) výrazne zvýšené riziko jej vzniku (Solovič, Trenkler, 1996; 
Rovný 2010). Ku klasickým rizikovým skupinám obyvateľstva naďalej patria asociáli, 
alkoholici, bezdomovci a staršie vekové skupiny obyvateľstva. K nim sa v ostatných rokoch 
pridali nové rizikové skupiny, so závažným odrazom v epidemiologických ukazovateľoch 
v celosvetovom meradle. Sú to predovšetkým jedinci s HIV infekciou a AIDS, migranti a 
osoby infikované multirezistentnými kmeňmi tuberkulózy. Na Slovensku si vyžaduje 
pozornosť taktiež „staronová“ skupina - Rómovia (Solovič, 2008, Rovný, 2010)

Podiel rómskeho etnika na celkovom výskyte tuberkulózy v ostatných rokoch približne 
zodpovedá ich odhadovanému podielu v celej populácii Slovenska. Štatistiky Národného 
registra pacientov s tuberkulózou (NRT) uvádzajú, že v roku 2008  rómske etnikum 
predstavovalo na celkovom výskyte tuberkulózy  17,64 %, čo je 115 prípadov.  

Alarmujúci je podiel príslušníkov uvedeného etnika na celkovom počte novozistených 
prípadov u detí  do 14 rokov, ktorý v posledných rokoch predstavoval 60 - 70%. Podľa údajov 
NRT bol v roku 2008 podiel rómskych detí so zistenou tuberkulózou až 92,86% (13 rómskych 
detí z celkového počtu 14 detí do 14 rokov). Vo vekovej kategórii 15 až 19 ročných bol tento 
podiel 55,56% (5 prípadov). Na základe uvedených údajov sú Rómovia výrazne rizikovou 
skupinou.  
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Tabuľka 1 Výskyt tuberkulózy u príslušníkov rómskeho etnika na Slovensku v rokoch 2003 -
2008 (Zdroj: NRT) 

Rok 
Spolu prípady 

TBC 

TBC u  
rómskeho 

etnika 
% z TBC 

TBC o detí 
do 14 r. 

TBC u róm. 
detí do 14 r. 

%  
z detskej TBC

2003 990 123 12,4 18 13 72,2 

2004 714 87 12,2 19 13 68,4 

2005 743 103 13,8 21 14 66,6 

2006 732 88 12,0 23 13 56,5 

2007 708 96 13,6 16 9 56,3 

2008 652 115 17,6 14 13 92,9 

 

 
Graf 1 Podiel príslušníkov rómskeho etnika na počte prípadov TBC v danej vekovej kategórií 
(%) – r.2008 (Zdroj: NRT) 

 
Najviac postihnutými oblasťami sú kraje na východnom Slovensku (Prešovský 

a Košický). Jedným z dôvodov je, že tieto regióny majú najväčší počet rómskej populácie 
žijúcich v chudobných osadách mimo miest a obcí.  

Ďalším významným znakom výskytu tuberkulózy u príslušníkov rómskeho etnika je 
ohniskový výskyt, kým u majoritnej populácie je tento jav sporadický. Ako príklad možno 
uviesť, že v roku 2008 bolo v okrese Sabinov (Prešovský kraj – 34,8% prípadov u rómskeho 
etnika) hlásených 11 prípadov tuberkulózy, všetky v obci Jarovnice, z toho 6 prípadov 
v jednom dome. Nielen v danom roku uvedený prípad nie je ojedinelý. 
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 Obr.1 Mapa ohniskového výskytu tuberkulózy u príslušníkov rómskeho etnika v roku 2008. 

 
Popri TBC, majú závažný zdravotnícky význam taktiež parazitárne ochorenia – 

parazitózy, ktoré majú často zoonózny charakter. Zoonózy sú nákazy, ktoré sú spoločné pre 
zvieratá a ľudí. Ich monitorovanie je usmernené Nariadením vlády SR o monitorovaní zoonóz 
a pôvodcov zoonóz (Zákon č. 626/2004 Z. z.). Najčastejší prenos parazitárneho ochorenia je 
však kontaktom  s kontaminovaným životným prostredím vývinovými štádiami (oocysty, 
cysty, vajíčka, larvy) endoparazitov. V rámci profylaktických opatrení, ktoré súvisia 
s elimináciou nepriaznivého vplyvu zoonóz na zdravie človeka, má významnú úlohu hygiena 
prostredia, spôsob života v rodine, jej hygienická a sociálna úroveň (Laupland, Church, 2005; 
Haimovich, Venkatesan, 2006), pretože tieto ochorenia primárne postihujú najmä marginálne 
komunity, ktoré majú nízky životný štandard. U týchto skupín, kde je chudoba bežná 
medzi všetkými obyvateľmi, sú parazitózy v úzkom súvise s miestnymi socio-
environmentálnymi podmienkami (Gamboa et al., 2009). Zvýšená náchylnosť k ochoreniam 
je daná obmedzeným prístupom ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, bývaniu, vode 
aj potrave (Larrea, Freire, 2002). K najviac ohrozeným kategóriám patria minoritné etnické 
skupiny, ľudia s oslabeným imunitným systémom a deti (Ehrneberg, Ault, 2005).  

Parazitózy sú taktiež vstupnou bránou pre rozvoj iných ochorení vírusového, či 
bakteriálneho pôvodu. Svetová zdravotnícka organizácia WHO (2005) udáva, že u detí, ktoré 
žijú v biede, je výskyt infekčných ochorení často chronický. 

Prenos ochorenia od zdroja k vnímavému jedincovi sa môže uskutočňovať rôznymi 
spôsobmi. Etiologický agens môže byť prenášaný priamo - kontaktom chorej sliznice so 
zdravou, transplacentárne alebo nepriamo - pomocou vektorov alebo kontaminovaných 
predmetov s ich vývinovými štádiami, ktoré na rozdiel od vírusov a baktérií disponujú 
vysokou tenacitou v prostredí. Ako pramene parazitóz, resp. parazitozoonóz sa môžu okrem 
infikovaný ľudí uplatňovať domáce aj voľne žijúce zvieratá. Za určitých okolností možno 
považovať za cestu prenosu pôvodcu ochorenia aj vonkajšie prostredie, ktoré je mnohokrát 
kontaminované živočíšnymi a ľudskými odpadmi, ale napríklad taktiež pôda a voda (Čatár et 
al., 1991; Pospíšil, 2001, Juriš, 2004 Bakoss, 2005).  

 Rizikové sú túlavé psy a mačky, ale aj zvieratá žijúce v sylvatickom prostredí (napr. 
líšky), ktoré vstupujú do rurálneho, prípadne urbánneho prostredia (Juriš, 2004; Bakoss et al., 
2005; Polley, 2005). Kritická je situácia vo veľkých mestách, kde je neúmerne vyššie 
množstvo trusu psov a mačiek na malom priestore. Takmer 70,00 % psích exkrementov je 
lokalizovaných  na zelených plochách v blízkosti obytných domov. Deponovaním fekálií na 
verejných priestranstvách (trávnaté plochy v blízkosti obytných domov, verejné parky, detské 
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pieskoviská a pod.) môže dôjsť k nákaze predovšetkým detí. Mnohé štúdie poukazujú na fakt, 
že najmä mladšie deti hrajúce sa vonku predstavujú najrizikovejšiu vekovú skupinu 
(Woodruff, 1970; WHO, 1979). Podvýživa a opakované infekcie vedú k nárastu chorobnosti, 
čo môže pretrvávať z generácie na generáciu. V zlých socio-ekonomických a hygienických 
podmienkach zažívajú tento cyklus ľudia všetkých vekových skupín, najviac ohrozené sú 
však deti (Garzon, 2003; Steketee, 2003).  Viac ako 80,00 % detí bolo infikovaných 
parazitmi, pričom hojný bol výskyt polyparazitizmu, ktorý je reprezentovaný geohelmintmi 
(Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura,  Hymenolepis nana, Enterobius vermicularis, ale 
i zoonózny Toxocara canis,   indikátorom fekálnej kontaminácie pôdy a koprofágnych zvykov 
psovitých mäsožravcov). Toxokaróza (Juriš, 2004) je problematická u ľudí (ako 
nešpecifického hostiteľa škrkavky psov) najmä s výskytom syndrómu larva migrans 
(visceralis, cutanea, ocullaris a cerebralis). 

Napr. v Bratislave bol v rokoch 1995-1999  vykonaný prieskum výskytu črevných 
parazitóz u 2025 detí  v predškolských a školských zariadeniach (Totková, 2002).  
U pozitívnych bol najfrekventovanejší výskyt Enterobius vermicularis (46,58 %), G. 
duodenalis (40,37 %) a A. lumbricoides (16,14 %). Z nálezov zistila, že najčastejší výskyt 
parazitov (36,62 %) bol u žiakov na I. stupni a že dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňoval ich 
výskyt, bolo aj držanie zvierat v domácnostiach. Spomínaná autorka uvádza, že srstnaté 
zvieratá sa veľmi často (38,39 %) viažu s parazitologickým nálezom u detí a ich význam 
potvrdzuje vysoký výskyt všetkých najfrekventovanejších črevných parazitov u detí.  

Podobný monitoring výskytu črevných endoparazitov (protozoí a helmintov) sme 
realizovali (Juriš et al., 2010) na východe Slovenska v Prešovskom a Košickom kraji 
u rómskych  detí v predškolskom a školskom veku. Výsledky koprologických vyšetrení 
stolice detí  sú uvedené v tabuľkách (2-6). 

 
Tabuľka 2  Celková prevalencia 

 
 

Počet vyšetrených 
Počet 

pozitívnych 
Percentá pozitívnych 

Košice 97 21 21,6% 
Prešov 134 45 33,6% 

Michalovce 152 16 10,5% 
Vranov nad Topľou 87 9 10,3% 

Sečovce (osada) 63 19 30,2% 
Zemplínska Teplica 

(osada) 
15 2 13,4% 

∑ 548 112 20,4% 
 
 

Tabuľka 3 Prevalencia Ascaris sp. 

 
 Počet vyšetrených 

Počet 
pozitívnych 
(Ascaris sp.) 

Percentá pozitívnych 
(Ascaris sp.) 

Košice 97 19 19,6% 
Prešov 134 44 32,9% 

Michalovce 152 12 7,9% 
Vranov nad Topľou 87 9 10,3% 

Sečovce (osada) 63 16 28,1% 
Zemplínska Teplica 

(osada) 
15 2 13,4% 

∑ 548 102 18,6% 
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Tabuľka 4 Prevalencia Trichuris sp. 

 
 Počet vyšetrených 

Počet 
pozitívnych 

(Trichuris sp.) 

Percentá pozitívnych 
(Trichuris sp.) 

Košice 97 6 6,2% 
Prešov 134 6 4,5% 

Michalovce 152 6 3,9% 
Vranov nad Topľou 87 0 0,0% 

Sečovce (osada) 63 10 15,9% 
Zemplínska Teplica 

(osada) 
15 0 0,0% 

∑ 548 28 5,1% 
 

Tabuľka 5 Prevalencia Giardia sp. 

 
 Počet vyšetrených 

Počet 
pozitívnych 
(Giardia sp.) 

Percentá pozitívnych 
(Giardia sp.) 

Košice 97 1 1,0% 
Prešov 134 0 0,0% 

Michalovce 152 1 0,6% 
Vranov nad Topľou 87 0 0,0% 

Sečovce (osada) 63 0 0,0% 
Zemplínska Teplica 

(osada) 
15 0 0,0% 

∑ 548 2 0,4% 
 

Tabuľka 6 Celková prevalencia endoparazitov v závislosti od veku 

Pozitívnych 
Pozitívnych 
(Ascaris sp.) 

Pozitívnych 
(Trichuris sp.) 

Pozitívnych  
(Giardia sp.) 

 
Počet  

vyšetrených 
počet % počet % počet % počet % 

<1 189 7 3,7% 7 3,7% 1 0,5% 1 0,5% 
1-6 266 82 30,8% 75 28,2% 18 6,7% 1 0,4% 
6-18 93 22 23,6% 21 22,6% 8 8,6% 0 0,0% 

 
Doposiaľ nepublikovaným výsledkom vyšetrenia je zistená vysoká (41,9%) prevalencia 

výskytu Cryptosporidium sp. z počtu  vyšetrených 81 rómskych detí,  náhodne vybraných 
z celkového súboru vyšetrených. 

Rómske etnikum má, v porovnaní s majoritnou spoločnosťou, isté špecifiká. Je to 
predovšetkým vysoká miera nezamestnanosti, zlé sociálno-ekonomické podmienky, 
mnohopočetné viacgeneračné spolužitie v osadách bez základného hygienického štandardu, 
nespolupráca s lekármi a často negramotnosť. Aktívne vyhľadávanie chorých je sťažené 
migráciou, promiskuitou a negramotnosťou. Problémom je taktiež nedodržiavanie liečebného 
režimu Rómami (Solovič, 2008).  

Zdravie je u Rómov po živote, rodine a láske na ďalšom mieste ich hodnotového 
rebríčka. Zdravie vnímajú ako celistvú jednotu individuálnu, spoločenskú, fyzickú, duševnú, 
kultúrnu a multikultúrnu ( Ivanová et al., 2005).

Po roku 1989 sa začali zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré ovplyvnili 
aj rómske komunity. Bezplatne poskytovaná zdravotná starostlivosť pre nepracujúcich bola 
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nahradená rolou spoluúčasti a zodpovednosti za vlastné zdravie. Prvýkrát po 50 rokoch bola 
potrebná spoluúčasť v systéme zdravotnej starostlivosti (platiť poplatok za poistenie, alebo 
platiť za služby). Prechod systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku spôsobil veľa 
problémov pre marginálne skupiny ľudí. Rómske komunity, kde nezamestnanosť často 
dosahuje až 90-95%, predstavujú jednu z najhorších prípadov. 

Životná úroveň, hlavne v komunitách odkázaných na sociálnu pomoc, má výrazne 
negatívny vplyv na zdravotný stav príslušníkov rómskeho etnika. Prejavuje sa to zvýšenou 
dojčenskou úmrtnosťou, zvýšenou invalidizáciou, vyšším výskytom infekčných ochorení 
a častou hospitalizáciou rómskych detí. Veľmi časté je fajčenie (zvlášť tehotných žien a detí) 
a požívanie alkoholu, v poslednom období taktiež drog. 

Najmä v čase choroby sa môžu u nich prejavovať psychické zvláštnosti ako slabšia 
vôľa, vytrvalosť a trpezlivosť. Veľmi často sa stretávame s nedôverou voči zdravotníkom. 

Bez rodiny bývajú nesamostatní. Väčšinu lekárskych rozhodnutí konzultujú s rodinou. 
V rómskej komunite rodina o všetkom rozhoduje spoločne, preto pacient nikdy nechodí do 
ambulancie sám a hospitalizovaní Rómovia majú denne návštevy (Čížková, 2005). 
Komunikácia s rodinou je pre nich veľmi dôležitá a preto ošetrujúci personál by mal zistiť, 
kto bude za rodinu so zdravotníkmi komunikovať. Najčastejšie to býva muž (manžel, syn 
alebo otec). 

Prejavujú sa väčšou citlivosťou a psychickou labilitou. Môžu pociťovať strach, 
komplexy menejcennosti, ktoré  môžu byť sprevádzané zvýšenou agresivitou a neochotou 
spolupracovať. Častejší je taktiež výskyt klaustrofóbie (zvyknú si nechávať otvorené dvere na 
nemocničnej izbe). Prevažne ženy bývajú počas hospitalizácie úzkostlivé a zle znášajú pobyt 
v nemocnici.  

Významnou črtou rómskych pacientov je nižší prah bolesti, veľký strach z bolesti a zo 
smrti, i keď nie sú priamo ohrození na živote. 

Nemajú výrazné výhrady voči moderným medicínskym postupom. Lieky častokrát 
prestávajú užívať  a dodržiavať odporučenia lekára hneď po odznení príznakov choroby. Pri 
edukácii je potrebné viacnásobné a častejšie opakovanie informácií a inštrukcií. Významná je 
spätná väzba na overenie si porozumenia všetkých výrazov. 

Najdôležitejšia činnosť zdravotníckych pracovníkov spočíva hlavne v zdravotno-
výchovných aktivitách, ktorým predchádza dôkladné posúdenie komunity (mesto, dedina, 
segregované osady) s prihliadnutím na spôsob života a etnické odlišnosti. Úspech je možné 
dosiahnuť hlavne v práci s komunitami, s dôrazom na deti, adolescentov a gravidné ženy. 

Pri práci s rómskou komunitou je potrebné rešpektovať určité odlišnosti vyplývajúce z 
prostredia, v ktorom Rómovia žijú (mesto, dediny, segregované osady) a spoločenskej 
integrácie, na základe ktorej delíme Rómov do troch hlavných skupín: plne integrovaní 
(20%), čiastočne integrovaní (40%) a neintegrovaní (20%) (Bartošovič, 2006). Väčšina 
problémov sa spája s neintegrovanými a čiastočne integrovanými Rómami (hlavne u žijúcich 
v osadách, v často až zarážajúcich podmienkach). (Chýba ešte 20 percent rómskej populácie, 
kde sa zaraďuje?!, poz. redakcie) 

 
Záver 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti môže byť negatívne ovplyvnené viacerými 
faktormi   zo strany rómskej populácie, ale aj zdravotníckych pracovníkov. Riziká  rómskej 
populácie sú najmä nedôvera, nedostatočná motivácia, neochota spolupracovať, nízka 
vedomostná úroveň, negramotnosť, problémy pri komunikácii, rozdielna hodnotová 
orientácia, kultúra a temperament. Zo strany zdravotníckych pracovníkov môže ísť o 
nedostatočné informácie o komunite, neskúsenosť, nedostatočné komunikačné zručnosti, 
jazykové bariéry, predsudky voči komunite a neschopnosť prispôsobiť výklad úrovni cieľovej 
skupiny.  

Tuberkulóza (Mycobacterium tuberculosis) a endoparazitózy (Ascaris lumbricoides, 
Trichuris sp., Giardia intestinalis, Cryptosporidium sp.) predstavuje stále najzávažnejšie 
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sociálne ochorenia. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť príslušníkom rómskej 
národnostnej menšiny, u ktorých z rôznych príčin (hlavne zlé sociálne podmienky) sa výrazne 
zvyšuje riziko týchto infekcií. Významná je práca v komunite, zlepšovanie hygienického 
štandardu a vedomostí o zdravotných rizikách, ktoré podľa neoficiálnych údajov môžu 
postihovať na našom území (stred a východ Slovenska) v rómskych osadách až do 250-300 
tisíc ľudí. 

Jedným z najúčinnejších spôsobov zlepšenia poskytovanej starostlivosti predmetnej 
marginálnej skupine  môže byť zavedenie zdravotných sprostredkovateľov - rómskych 
asistentov pre prvý kontakt medzi zdravotníckymi pracovníkmi (lekári, sestry a zdravotnícki 
asistenti) a jednotlivcami v rómskych komunitách. Plynulejšia komunikácia, bez jazykovej a 
kultúrnej  prekážky, môže hrať kľúčovú úlohu.  V posledných rokoch v niektorých obciach už 
terénni zdravotní pracovníci pracujú. Sprevádzajú občanov na vyšetrenia, preventívne 
prehliadky, očkovania alebo spolupracujú so zdravotníckymi pracovníkmi pri prešetrovaní 
kontaktov pri výskyte infekčných chorôb. Sú financovaní Regionálnymi úradmi verejného 
zdravotníctva, avšak vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, ich počet klesá. 

Veľký význam má taktiež spolupráca s miestnymi autoritami (starosta, vajda, vajdova 
manželka a pod.), školskými zariadeniami a sociálnymi pracovníkmi, ktorí poznajú aktuálnu 
sociálnu situáciu v danej komunite a ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v primárnej, sekundárnej 
ale i v terciárnej prevencii. 
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Edukačná aktivita v rámci 
Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev 

- interaktívny portál Cievny pacient - www.cievy.sk 
 

Katarína Dostálová, Štefánia Moricová 

 
Súhrn  
Uznesením vlády SR č.131/2010 bol dňa 17.3.2010 schválený Národný program prevencie 
ochorení srdca a ciev. Súčasťou programu je aj projekt edukácie obyvateľstva o prevencii 
cievnych chorôb. Cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v primárnej, sekundárnej 
a terciárnej prevencii cievnych ochorení, ktorých prevalencia a incidencia na Slovensku je 
vysoká, a tak prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva v Slovenskej republike v 
dlhodobej perspektíve. Pre vzdelávanie laickej verejnosti sa zriadil edukačný portál Cievny 
pacient s adresou www.cievy.sk. 
 
Kľúčové slová 
Národný program prevencie ochorení srdca a ciev - edukačný informačný portál 
 
Z histórie 
Na Slovensku bolo v rámci Kardio-vaskulárneho programu počas rokov 1978-1989 
vyšetrených  484 185 ľudí vo veku 30-59 rokov (Riečanský, Egnerová, 1991).  
Zistilo sa, že 20% vyšetrenej populácie trpí na kardiovaskulárne ochorenia. Z toho 10,7% na 
arteriálnu hypertenziu, 0.6% prekonalo infarkt myokardu, 0,9% na anginu pectoris. Výskyt 
rizikových faktorov bol nasledovný: diabetes mellitus 4.0%, obezita 32.3%, fajčenie 28.3%, 
hypercholesterolémia 17,6%. Zistenia boli dôležitým predpokladom pre plánovanie a 
zabezpečenie primárnej a sekundárnej prevencie. Vďaka dlhoročnému trvaniu programu sa 
znalosti o rizikových faktoroch aterosklerózy stali vo verejnosti známejšie. 
 
Choroby cievneho systému patria k najčastejším ochoreniam obyvateľstva v produktívnom a 
poproduktívnom veku, významne sa podieľajú na hospitalizácii a aj na úmrtnosti. Sú to 
ochorenia s veľmi negatívnym dopadom na kvalitu života a práceschopnosť.  
Dňa 17.3.2010 bol schválený uznesením vlády SR č.131/2010 Národný program 
prevencie ochorení srdca a ciev. Program je venovaný zlepšeniu primárnej a sekundárnej 
odbornej starostlivosti v odbore kardiológia a angiológia.  
Medzi úlohy programu patrí vytváranie špecializovaných a intenzívnych angiologických 
oddelení. Tieto tzv. koncové pracoviská majú zabezpečiť  diagnostiku, liečbu a potrebnú 
intenzívnu angiologickú starostlivosť na najvyššej úrovni. Takéto centrá sú vybavené 
adekvátne personálne – angiológmi, kardiológmi, angiorádiológmi a angiochirurgami, 
využívajúcimi dostupné moderné modality farmakoterapie, neinvazívnej a invazívnej cievnej 
diagnostiky, endovaskulárnej a chirurgickej liečby. Úlohou je vytvorenie špecializovaných 
angiologických pracovísk tak aby v SR bolo jedno na 1 - 1,5 milión obyvateľov v 
produkčnom a poprodukčnom veku. V súčasnosti je jedno v Národnom ústave srdcových a 
cievnych chorôb v Bratislave a druhé vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych 
chorôb v Košiciach, Perspektívou je tretie pracovisko v Stredoslovenskom ústave srdcových 
a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.   
Ďalšou úlohou je získanie relevantných údajov o chorobnosti, hospitalite, invalidizácii a 
úmrtnosti pri periférnych obliterujúcich artériových chorobách, hĺbkovej venóznej trombóze 
a ich štatistické spracovanie v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií. 
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V oblasti najzávažnejších cievnych chorôb (obliterujúce choroby periférnych a prívodných 
mozgových artérií, aneuryziem brušnej aorty a hĺbkovej žilovej trombózy) je úlohou zlepšiť 
ich prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu a zhodnotiť možnosti ich skríningu v rizikových 
skupinách obyvateľstva. 
Súčasťou programu je aj projekt edukácie obyvateľstva o prevencii cievnych chorôb. 
Cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v primárnej, sekundárnej a terciárnej 
prevencii cievnych ochorení, ktorých prevalencia a incidencia na Slovensku je vysoká, 
a tak prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva v Slovenskej republike v dlhodobej 
perspektíve. 
Pre vzdelávanie laickej verejnosti sa zriadil edukačný portál Cievny pacient s adresou 
www.cievy.sk. Odborným garantom edukačného portálu je hlavný odborník MZ SR v 
angiológii MUDr. Augustín Mistrík. 
 
Redakčná rada portálu Cievny pacient: 
Predseda redakčnej rady: MUDr. Augustín Mistrík – hlavný odborník MZ SR v odbore 
angiológia 
Členovia redakčnej rady: 
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. – prezidentka  Slovenskej angiologickej spoločnosti 
MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.  – vedecký sekretár  Slovenskej angiologickej spoločnosti 
MUDr. Juraj Maďarič, PhD. – predseda Pracovnej skupiny periférnej cirkulácie Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti 
MUDr. Katarína Dostálová – editorka portálu 
 
Pred uverejnením články prechádzajú recenzným konaním. Stránka je interaktívna. Čitatelia 
môžu klásť k témam otázky, na ktoré autori vypracovávajú odpovede. Otázky a odpovede sú 
rovnako uverejnené na stránke.  
Projekt organizačne a technicky zabezpečuje Občianske združenia Angio, ktoré vzniklo v 
roku 2005 so zameraním na zdravotno-výchovnú činnosť, vzdelávanie, na zlepšovanie 
podmienok v zdravotníckych zariadeniach.  
Budovanie vzdelávacieho internetového systému je rozvrhnuté na tri roky.  
1. rok: Prevencia žilových ochorení: žilová trombóza a pľúcna embólia, chronické žilové 
ochorenie, vred predkolenia, varixy,  
2. rok: Prevencia tepnových ochorení: periférne artériové obliterujúce ochorenie, 
ateroskleróza a jej rizikové faktory, arteriálna hypertenzia, odvykanie fajčenia, obezita, 
kritická končatinová ischémia, diabetické noha, mezenteriálna ischémia 
3. rok: Prevencia ochorení lymfatických ciev: Primárny lymfatický edém, sekundárny 
lymfatický edém, eryzipel, postraumaticky lymfedém, malígny lymfedém 
Prečo bol prvý rok zameraný práve na žilové ochorenia?  
Tromboembolizmus nie je zriedkavé ochorenie. V USA sa ročne diagnostikuje u približne 
900 000 ľudí. Každý dvadsiaty obyvateľ USA prekoná flebotrombózu počas svojho života. 
(National Quality Forum, 2006). V Spojených štátoch je ročne nutné hospitalizovať až 
600 000 pacientov kvôli venóznej trombóze (Gerotziafas, 2004). 
Ročne zomrie v Spojených štátoch amerických na pľúcnu embóliu 50 000 ľudí (Goldhaber, 
1994). Určenie počtu klinicky nemých nefatálnych prípadov je mimoriadne ťažké. Časté sú 
aj diskrepancie medzi stanovenou diagnózou intra vitam a pitevným nálezom. Diskrepancia 
medzi počtom nediagnostikovaných pľúcnych embólií počas života pacienta a pľúcnych 
embólií potvrdených pitevným nálezom je nápadná aj vtedy, ak bola akútna masívna, 
respektíve submasívna pľúcna embólia bezprostrednou príčinou smrti (Mandelli, 1997, 
Stein, 1996).  
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 Metaanalýza 12 štúdií vykonaných post mortem, ktoré prebehli v rokoch 1971-1995, 
odhalila, že viac než 70% významných pľúcnych embólií ostalo klinicky nepoznaných 
(Mandelli, 1997, Morpurgo, 1998). Vzhľadom na to, že pitvy sa nevykonávajú systematicky, 
sekčné štúdie prispievajú len malým podielom k ozrejmeniu prevalencie tromboembolickej 
choroby alebu úmrtí v dôsledku pľúcnej embólie. Pľúcna embólia nie vždy spôsobuje smrť 
pacienta. Pri chronickom priebehu  však vedie k progresívnemu zvýšeniu pľúcnej 
hypertenzie a k rozvoju chronického cor pulmonale. 
V Českej republike je ročne klinicky diagnostikovaných 15 000 – 25 000 prípadov žilovej 
trombózy (Puchmayer, 2000, Chochola, 2000). 
Žilový tromboembolizmus je spojený s vysokými liečebnými nákladmi. Len v samotných 
Spojených štátoch náklady na diagnostiku a liečbu žilového tromboembolizmu prevýšia 
ročne 15,5 miliárd dolárov (Hull, 1995). 
 Ako však poukázala konferencia vedúcich predstaviteľov verejného zdravotníctva USA vo 
februári 2003, všeobecné znalosti verejnosti o tromboembolizme sú nedostatočné. Takmer 
tri štvrtiny (74%) dospelých je málo alebo vôbec nie je informovaných o hlbokej 
venóznej trombóze podľa prieskumu Americkej asociácie verejného zdravotníctva 
(APHA, 2002). Z respondentov informovaných o existencii hlbokej venóznej trombózy viac 
ako polovica (57%) nevedelo vymenovať  rizikové faktory venóznej trombózy. Až 95% 
respondentov nebola na venóznu trombózu ošetrujúcim lekárom nikdy upozornená.  
Žilová trombóza je závažné ochorenie aj kvôli závažným komplikáciám: pľúcnej embólii a 
postromboflebitickému syndrómu. Incidencia troboembolizmu je vysoká. Môže postihnúť 
ako polymorbidného pacienta hospitalizovaného v nemocnici, tak zdanlivo zdravého človeka 
vysedávajúceho pri počítači, či cestujúceho lietadlom. Na základe vedeckých poznatkov je z 
veľkej časti možné žilovej trombóze predísť. 
Známe rizikové faktory žilovej trombózy jednoznačne špecifikujú cieľové skupiny v 
komunite, na ktoré sa zameriavame: pacienti po úraze, tehotné ženy, pacienti hospitalizovaní 
pre závažné interné ochorenia, pacienti podrobujúci sa operačnému zákroku, pacienti s 
malígnymi ochoreniami. Vzhľadom na geneticky podmienené trombofilné stavy, je nutné 
identifikovať a edukovať rodinných  príslušníkov pacientov. Nemenej závažné je, že 
trombofilný stav môže byť príčinou potratov v 2. a 3. trimestri tehotenstva. 
 
Zoznam uverejnených článkov: 
1. Angiológia ako medicínsky odbor 
2. Ochorenia ciev 
3. Primárna prevencia  
4. Ultrazvuk v diagnostike cievnych chorôb 
5. Žilová trombóza a jej príčiny 
6. Klinický obraz žilovej trombózy  
7. Liečba žilovej trombózy 
8. Endovaskulárna liečba žilovej trombózy 
9. Kompresívna liečba 
10. Žilový tromboembolizmus a pľúcna hypertenzia 
11. Prevencia žilovej trombózy v tehotenstve 
12. Chronické žilové ochorenie 
13. Povrchová tromboflebitída 
14. Trombóza cestovateľov  
15. Prevencia žilovej trombózy v súvislosti s operáciou      
16. Žilová trombóza u onkologických pacientov 
17. Cievna gymnastika 
18. Kŕčové žily a ich sklerotizačná liečba 
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19. Chirurgická liečba kŕčových žíl 
20. Podávanie injekcií s heparínmi s nízkou molekulovou hmotnosťou 
 

Grafické spracovanie: 

 
 
Od nainštalovania počítadla návštev dňa 3.12.2010 do 28.6.2011 bolo  
zaevidovaných 6 062 čitateľov. 
Poradie krajín podľa návštevnosti: 
1. Slovakia  5 645      
2. Czech Republic  120      
3. United Kingdom  60      
4. Austria  43      
5. (not set)  41      
6. Germany  35      
7. United States  18      
8. Brazil  15      
9. Ireland  10      
10. Switzerland  8     
 
    
Autormi edukačných článkov sú skúsení lekári v odbore, ktorí pravidelne vystupujú na odborných 
podujatiach a denne sa venujú pacientom s angiologickou problematikou. Jednotlivé články sú 
recenzované, ich obsah je v súhlase s odporúčaniami Slovenskej angiologickej spoločnosti a 
odborných medzinárodných spoločností v rámci Európskej únie. Pacienti majú možnosť položiť 
otázku, na ktorú dostanú na stránke kvalifikovanú odpoveď. 
Do tvorby edukačného portálu sa svojimi článkami zapojili viacerí interní aj externí 
pracovníci Slovenskej zdravotníckej univerzity:  
prorektor SZU Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., vedúci Katedry úrazovej chirurgie LF SZU 
dekanka FVZ SZU  doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mimoriadna profesorka  
prodekanka LF SZU prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., Katedra kardiológie a angiológie 
vedúci Katedry cievnej chirurgie prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc. 
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MUDr. Augustín Mistrík, Katedra kardiológie a angiológie 
MUDr. Juraj Maďarič, PHD., Katedra kardiológie a angiológie  
MUDr. Katarína Dostálová, Katedra preventívnej a klinickej medicíny FVZ SZU 
 
Cieľom informačného portálu je vzdelávanie laickej verejnosti v primárnej, 
sekundárnej a terciárnej prevencii cievnych ochorení, ktorých prevalencia a incidencia 
na Slovensku je vysoká. Autorský kolektív dúfa, že populárno-vedecké články na stránke 
www.cievy.sk pomôžu aj všeobecným praktickým lekárom v edukácii ich pacientov. 
Podpora zdravia je hlavným trendom prevencie na celosvetovej úrovni a jej cieľom je 
posilnenie zdravia skôr, ako je ohrozené. Je nutné posilňovať zdravie počas celého života 
formou celoživotného vzdelávania a výchovou naučiť laickú verejnosť zodpovednejšie 
pristupovať ku zdraviu. 
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Význam komunikačných zručností v zdravotníctve 
 

Alexandra Fülöpová 
 
Súhrn 
V zdravotníckom sektore je komunikácia jedna zo základných zručností. Jednotlivé formy 
práce ľudí v zdravotníctve, ktoré sú vyčlenené ako samostatný celok, sú realizované 
formou komunikácie. Príspevok mapuje jednotlivé zručnosti pre oblasť komunikácie a 
snaží sa poukázať na ich konkrétny význam. Popisované zručnosti však majú význam v 
kombinácií, pretože každá je viazaná na každú a  vzájomne sa dopĺňajú. 
 
Kľúčové slová  
zdravotníctvo, neverbálne signály, umenie hovoriť, aktívne počúvanie, poskytovanie 
spätnej väzby, asertívne správanie, prezentačné zručnosti. 
 
 
Úvod 
 Človek ako jedinečná bytosť, sociálny tvor, sa líši od ostatných živočíchov tým, že 
je schopný pomocou reči a neverbálnymi signálmi  prenášať myšlienky a dorozumievať sa. 
Komunikácia je prostriedok  pre porozumenie medzi ľuďmi a zároveň podmienkou 
existencie sociálneho systému (Kelnarova, 2009).  
  
 Pre zdravotnícku oblasť je komunikácia významná rovnako ako pre akúkoľvek inú 
oblasť.  Pre všetky svoje činnosti, ľudia pracujúci v zdravotníctve, nevyhnutne potrebujú 
informácie, aby sa vedeli rozhodnúť, aby ich vedeli selektovať a zároveň aby vedeli tieto 
informácie poskytovať ďalej. 
 
 Jednotlivé komunikačné zručnosti sú veľmi významné pre všetky pracovné pozície 
v zdravotníctve, nie je možné určiť, ktorá z nich je najdôležitejšia, pretože vzájomne sa ich 
využitie prelína. My uvádzame konkretizáciu ich významu nasledovne: 
 
A. Sledovanie neverbálnych signálov a umenie hovoriť 
Neverbálne prejavy správania hovoria o emocionálnom rozpoložení človeka, jeho 
vnútornom prežívaní. Neverbálne signály môžu v niektorých prípadoch plne nahradiť reč a 
dokonca ovplyvniť postoje partnera.  
Pracovníci v zdravotníctve musia nevyhnutne sledovať neverbálne signály. Prevažná 
väčšina ich "zákazníkov" alebo inak povedané aj "klientov" sú pacienti, pacientky. Pre 
efektívnu komunikáciu je dôležité sústrediť pozornosť na mimiku, gesta, postoj, hlas a reč. 
Signály z týchto zdrojov poskytujú množstvo informácií, potrebných pre ďalšiu 
komunikáciu. Môžme z nich odčítať emócie, váhavosť, nervozitu, prípadne klamstvo. Je 
však dôležité uvedomiť si, že informácie, ktoré získame, môžu byť skreslené našim 
subjektívnym pohľadom. Preto je nutné dopĺňať toto čítanie slovom, overiť si svoje 
odsledovanie neverbality otázkami či poskytnutím spätnej väzby ako vnímame druhého. 
 
B. Aktívne počúvanie  
Aktívne počúvanie je špecifický proces, ktorý zahŕňa hneď niekoľko zručností. Sledovanie 
neverbálnych signálov, umenie klásť otázky a umenie hovoriť. Ľudia v zdravotníckych 
profesiách musia nutne vedieť aktívne počúvať. Táto zručnosť pomáha pri stanovení 
diagnózy, počúvaní problémov, overovaní si stavu situácií a prípadne vyjasňovanie 
nedorozumení. 
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C. Poskytovanie spätnej väzby a asertívne správanie 
S agresívnym správaním sa stretávame aj v zdravotníckych zariadeniach. Ku agresívnemu 
konaniu môže dôjsť u pacienta, pacientky napríklad na základe informovania o 
nepriaznivej správy lekárom, lekárkou alebo dlhého čakania v čakárni. Častými spúšťačmi 
agresivity môžu byť strach, krivda, nespravodlivosť, smútok či dlhodobý stres z 
existenčných starostí. Takéto správanie netreba odsudzovať ale prejaviť snahu o spoločné 
riešenie problému. V takýchto situáciách môžu pomôcť techniky asertívneho správania a 
poskytnutie spätnej väzby komukoľvek, kto sa prejavuje agresívne. Poskytovanie spätnej 
väzby môžu využiť tiež nadriadení pracovníci pri hodnotiacich pohovoroch so svojimi 
pracovníkmi, ktoré by mal realizovať minimálne jedenkrát za pol roka. 
 
D. Umenie hovoriť a umenie prezentovať 
Predložiť, ukázať, prejaviť návrhy, myšlienky, názory, stanoviská čiže prezentovať je 
nevyhnutná zručnosť predovšetkým na manažérskej pozícií v zdravotníctve. Schopnosť 
prezentovať môže manažér, manažérka v zdravotníctve využiť na poradách, či k 
získavaniu finančných zdrojov. Niekedy sa objaví situácia, keď manažér, manažérky zo 
zdravotníctva musí vystúpiť pred médiami alebo na verejnosti a poskytnúť informácie o 
situácií alebo opatreniach, ktoré musí vysvetliť zrozumiteľne a jasne.  
 
 Komunikovať s človekom, ktorý je v neľahkej situácií, ktorý je nahnevaný alebo 
neistý, nervózny alebo má trápenie, je náročné. Je to o to náročnejšie, keď nemáme a 
nevyužívame princípy a zásady efektívnej komunikácie. Prvým krokom je však chcieť 
komunikovať. Keď prejavíme záujem o človeka, s ktorým sa či už pracovne alebo osobne 
stretávame, je veľká časť za nami (Venglářová, 2006).  
 
 Druhým krokom je pristupovať k nemu v komunikácií ako k partnerovi, partnerke, 
počúvať pozorne čo hovorí, ako to hovorí a čo pri tom robí, keď hovorí. Všetky spomínané 
zručnosti v oblasti komunikácie sú významné a nedá sa presne určiť, ktorá z nich je 
najdôležitejšia. Preto je dôležité ich vzájomne prepájať, efektívne kombinovať a zároveň 
ich neustále rozvíjať u seba samého. 
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Prvý slovenský humanitárny projekt v Keni 
 

Ján Juristy 
 

Súhrn 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety má v Keni niekoľko zdravotno – 
sociálnych projektov.  Jeden zo základných princípov všetkých humanitárnych projektov je  
zabezpečiť dostatočné množstvo zásob potravín a pitnej vody pre klientov projektu. Každý 
humanitárno-rozvojový projekt musí popri svojom hlavnom zameraní, riešiť aj zdravotnícku 
pomoc. Táto medicínska (lekárska) pomoc sa musí realizovať hneď od jeho začiatku. 
 
Kľúčové slová 
Humanitárny, projekty, Keňa  
 
 
KENSKÁ REPUBLIKA 
 
Rozloha : 582 650 km2  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Hlavné mesto : Nairobi  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Úradný jazyk : svahilčina, angličtina  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Náboženstvo: animistické, protestantské, katolícke, moslimské (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Forma štátu : prezidentská republika  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
Mena: Kenský šiling = 100 centov  (Harenberg, 2005 str. 1256) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. Keňa (ilustračný obrázok – autor článku )  
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Cieľ projektu  
 
 Ako sme už v abstrakte uviedli, cieľom bolo založenie humanitárneho projektu. A tým 
napomôcť zlepšeniu celkového stavu  klientov MUKURU.  
 Rozpracovať zdravotnícku pomoc a pripojiť sa k ostatným humanitárnym 
organizáciám , univerzitám, ktoré už boli tu etablované.  
 V neposlednom rade podieľať sa  aj na zabezpečovaní kvalitnej pitnej vody, potravín , 
vzdelávania klientov. V rámci celkovej pomoci bol postupne vypracovaný aj plán sociálnej 
práce, ktorú neskôr naši pracovníci projektu aj aktívne vykonávali. 
 
Mukuru  
 
 Na jeseň roku 1996 som z poverenia vtedajšieho dekana Fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity, prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., Dr.h.c. 
mult., odcestoval do Nairobi, hlavného mesta Keňskej republiky. 
            Účelom tejto cesty bolo založenie humanitárneho projektu TU Trnava, v chatrčovom 
meste MUKURU na okraji Nairobi. 

Prvý dojem bol kultúrnym šokom. V tomto chatrčovom „meste“ žilo (lepší výraz 
– živorilo) niekoľko sto tisíc ľudí. Bez zdroja pitnej vody, kanalizácie, elektriny a aj  
zodpovedajúcej zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia. V chatrčiach z vlnitého 
plechu, lepenky, plastov, polystyrénu a ďalších odpadových materiálov, ktorých zdrojom bolo 
smetisko veľkomesta. Spravidla sa v jednej miestnosti tiesnilo 10 a aj viac ľudí.  
            Infekcie, hlad, vysoká mortalita, epidémie, to všetko boli každodenné skúšky 
s ktorými obyvatelia tohto „mesta“ chudobných museli bojovať.  
            V tomto zápase im pomáhalo niekoľko humanitárnych organizácií, ku ktorým sme sa 
pridali aj my. V spolupráci s írskymi misijnými  sestrami, sme začali rozvíjať vlastný 
humanitárny projekt.  
            Začiatky boli veľmi ťažké. 
            Nebolo to inak ani v našom prípade.  
            Po prekonaní týchto úvodných fáz projektu, jeho ďalšia realizácia pokračovala 
pomerne plynulým tempom. Postupne sme postavili školu, nemocnicu, sirotinec a ďalšie 
potrebné stavby. 
            Vzhľadom na klimatické podmienky boli to rýchlo montovateľné stavby s betónovým 
základom, drevenou rámovou konštrukciou a upevneným pozinkovaným plechom (viď 
obrázky). 
            Po troch mesiacoch, prišiel do Nairobi aj prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., 
Dr.h.c. mult. Aj s liekmi. Osobne strávil niekoľko dní liečením klientov projektu. Bol prvým 
slovenským lekárom, ktorý začal v tomto našom projekte v Mukuru ordinovať. 
            Postupom času sa tento úvodný projekt rozšíril aj do ďalších miest Kenskej republiky. 
            V prílohe uvádzame autentické fotografie už zo spomínaného začiatku celého 
projektu. Drvivá väčšina z nich ešte nebola nikdy publikovaná. Vzhľadom na odstup takmer 
14-tich rokov sa ospravedlňujeme za kvalitu fotografií. Autor všetkých fotografií je taktiež aj 
autorom tohto článku. 
 
Záver 
 
            Tento projekt inicioval ďalšie humanitárne projekty, ktoré sa dnes nachádzajú 
a úspešne rozvíjajú vo viac ako desiatich rozvojových krajinách na niekoľkých kontinentoch. 
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Obr. 1. Humanitárny pracovníci v každodennej práci v Mukuru 

 
 

 
Obr. 2. Mukuru - chatrčové mesto  
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Obr. 3. Mukuru - chatrčové mesto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Mukuru - chatrčové mesto  
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Obr. 5. Mukuru – „kanalizácia“ 

 

 
Obr.6. Kontajner s humanitárnou pomocou (šatstvo, sušené potravinové polotovary a pod.).  
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Obr.7. Podvyživené deti v misijnej nemocnici, ktorá bola podporovaná aj naším projektom. 

 

 
Obr.8. Mukuru 
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