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Odvrátiteľné úmrtia
NA SLOVENSKU JE TAKMER POLOVICA 

ÚMRTÍ ODVRÁTITEĽNÝCH
  Podľa nedávno publikovanej štatistickej správy agen-

túry Eurostat, až 11 000 obyvateľov Slovenska vo veku do 
75 rokov zomrie ročne na tzv. odvrátiteľné ochorenia. Až 
na 32 percent sa na tom podieľajú ochorenia srdca a ciev 
a 16 percent  je spôsobených mozgovou porážkou. Cho-
roby srdca a ciev sa však na Slovensku podieľajú až na 52 
percent všetkých úmrtí. Verejnosť ich však nepovažuje za 
najzávažnejšie.

Slovákovpo65.rokuživotačakázväčša lenmálorokovv
dobromzdraví.VporovnanísNórmi,ktorísúnatomlepšie,jeto
rozdielaž15rokov.Okremtoho,naSlovenskupatríaž44per-
centzcelkovéhopočtuúmrtíosôbmladšíchako75rokovdo
kategórietzv.odvrátiteľnýchúmrtí.AlepriemervštátochEÚje
34percent*.

 Smutná štatistika
Vprepočtena100-tisícobyvateľovidetedanaSlovenskuo

188úmrtí,pričomvČeskejrepublikejeto125avoFrancúzsku
dokoncalen60úmrtí.Nazákladetýchtoštatistíkmožnokonšta-
tovať, žepoprepočítaní napočet obyvateľov, zomrie u nás v
porovnanísČRnatzv. liečiteľnéochoreniakaždýroko2000
ľudíviac.PodľazáverovEurostatusanatýchtoodvrátiteľných
úmrtiachajvSRpodieľajúnajviacprávekardiovaskulárneocho-
renia.Zprieskumuverejnejmienky,ktorýpreSlovenskúkardio-
logickúspoločnosť(SKS)vypracovalaspoločnosťGFKvšakvy-
plýva, že Slováci vôbec nepovažujú tieto ochorenia za
najzávažnejšie.

 Žalostné zistenia pre SR
PodľanajnovšejsprávyEurostatujeSlovenskona4.najhor-

šommiestezhľadiskaúmrtnostiobyvateľovnatzv.odvrátiteľné
ochorenia ( „avoidable diseases“). Rovnako nelichotivo sú na
tomobyvateliaSlovenskaaj čododĺžky života.Podľa správy
OECDHealthataGlancejenaSlovenskuv65.rokuživotakrat-
šia očakávaná dĺžka života ako v ostatných krajinách OECD,

navyše,jehozdravotnákvalitajevýraznehoršia.„Podosiahnutí
65rokovmajúobyvateliavČeskejrepublikepredsebouvprie-
mere8rokovživotavzdraví.NaSlovensku je to lenpolovica,
teda4rokyavNórskujetotakmerštyrikrátviac,až15rokov“,
hovoríProf. MUDr. Róbert Hatala, CSc.,prezidentSlovenskej
kardiologickej spoločnosti. V celoeurópskom meradle sa na
úmrtiach najviac podieľajú práve kardiovaskulárne ochorenia.
Srdcovýinfarkttvoríaž32percentvšetkýchúmrtíľudívoveku
menej,než75rokov.„NaSlovenskuzomrieročnenasrdcovo-
-cievneochoreniatakmer30tisícobyvateľov,čojevprepočte
na počet obyvateľov takmer 3-krát viac, než  vo Francúzsku.
Celkovochorobysrdcaacievmajú,podľaoficiálnejmortalitnej
štatistiky,nasvedomíunásviacako52percentvšetkýchúmr-
tí“,doplnilprofesorR.Hatala.

 
Prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., prezident Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti
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Slováci to podceňujú
Je prekvapujúce, že napriek tomu, že sa kardiovaskulárne

ochorenianajviacpodieľajúnaúmrtnostiSlovákov,títoichnepo-
važujúzanajzávažnejšiuhrozbu.Vyplývatozprieskumu,ktorý
preSKSvypracovalaspoločnosťGFKnavzorke504responden-
tov(opýtaných).ZanajzávažnejšiepovažujúSlovácijednoznačne
onkologickéochorenia.Myslísitoaž74percentopýtaných.Len
16percentznichuviedlo,ženajzávažnejšiesúkardiovaskulárne
ochorenia.

Respondentisúsizároveňvedomítoho,žekardiovaskulárne
ochorenia sa vyskytujúčastejšieakoonkologickéa tiež, že sú
spojenésvyššoumierouinvalidizáciepacientov,vporovnanína-
príklad,srakovinouprsníkačirakovinouprostaty.„Slovácipojem
závažnostiochorenianespájajúanispočtomľudí,ktorísúdaným
ochorenímpostihnutí,anismierouúmrtnostiči invalidizácie.Je
vytvorenýurčitý»emocionálny„mýtus«závažnostionkologických
ochorení.Pravdepodobnejetotakprevnímanúmieruutrpenia
ľudí,ktorí trpiaonkologickýmochorením.Asúvisí tourčiteajs
častoradikálnouliečbouajejnežiadúcimiúčinkami“,hovorídoc.
MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.,primárkaoddeleniazlyháva-
niaatransplantáciesrdcaNÚSCHvBratislave.

Vplyv na úmrtnosť
Srdcovézlyhávanievýrazneovplyvňujeúmrtnosťajhospitali-

záciuSlovákov.
Medzikardiovaskulárnediagnózy,ktorémajúvýznamnývplyv

naúmrtnosťavysokúmieruhospitalizáciíasúpritompodceňo-
vané,patrínajmäsrdcovézlyhávanie.Vzniká,keďsrdce„nevlá-
dze“ uspokojiť požiadavky tkanív organizmu na prívod kyslíka.
Ideodlhodobéainvalidizujúceochoreniesvysokouúmrtnosťou,
ktorésaprejavujenajmäzhoršujúcousadýchavicouahromade-
nímtekutínvtelesnýchdutináchatkanivách,kamtekutinypre-

stupujúprinedostatočnomprečerpávaníkrvisrdcovýmsvalom
(„vodnatieľka“).RočnesivyžiadanaSlovenskuaž20-tisíc**hos-
pitalizácií.„Mieraprežívaniapacientovstýmtoochorenímvovyš-
šomštádiu,podľaklasifikácieNYHA,jepodobnáprežívaniupa-
cientovsrakovinouhrubéhočrevaajehoršiaakoupacientieks
rakovinouprsníkaalebopacientovsrakovinouprostaty.Ažpolo-
vicapacientovtotižzomieravpriebehu4rokov.Upacientovso
závažnýmsrdcovýmzlyhávaním(NYHA IV)dochádzakúmrtiu
ešteskôr,dokoncaužpočasjednéhorokaodstanoveniadiag-
nózy“,hovoríprof. MUDr. Ján Murín, CSc. zUniverzitnejne-
mocnicevBratislave.

 Vzdelávanie verejnosti
MinisterstvozdravotníctvaSR(MZSR)chceznížiťpočetod-

vrátiteľných úmrtí o15 percent, pretože, podľa štatistíkOECD,
patrí Slovenskomedzi krajiny s najvyššoumieroumortality na
srdcovo-cievne ochorenia. Je preto dôležité vytvoriť fungujúcu
platformu,ktorábudezákladompredlhodobúspoluprácukľúčo-
výchsubjektov -najmäMinisterstva zdravotníctvaSR,Sloven-
skejkardiologickejspoločnosti,akoajzástupcovpoisťovníipa-
cientskychorganizácií.

„Musíme intenzívne budovať povedomie a vzdelávať verej-
nosťosrdcovýchochoreniach,najmäosrdcovomzlyhávaní.Je
potrebnévyužívať inovatívne technológieamodernú liečbupre
pacientov,optimalizovaťsystémichmanažmentuavčasnéhozá-
chytuochorenia“,uviedolprof.Hatalaadodal:„Akchcemena
Slovenskuznížiťpočetodvrátiteľnýchúmrtíaspoločnedosiahnuť
cieľ,ktorýsistanoviloMZSR,bezzvýšenéhozáujmuoproble-
matikukardiovaskulárnychochorenítonepôjde“.
Zdroje:
*Ako Slovensko zaplatí za neliečenie zdravotníctva, Správa INE-
KO, jún 2015
** Národné centrum zdravotníckych informácií, Ročenka 2014

Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových 
chrôb (NÚSCH) v Bratislave a Prof. MUDr. Ján Murín, CSc. z Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
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 V máji t. r. agenúra EK - 
Eurostat  vydala štatistiky o 
odvrtátiteľných úmrtiach. V 
nich je aj číslo 44,6 percent 
úmrtí dospelej populácie do 
75 rokov veku v  SR, ktoré 
mali byť odvrátiteľné. To  je 
pre Slovensko veľmi nelicho-
tivá skutočnosť.

„Vzhľadom na to rozhodli
smesaísťtrochudohĺbkytejto
štatistikyaosvetliťpozadietých-
tonepriaznivýchúdajov.

VEurópezomrie1,7milióna

ľudípreddovŕšenímveku75ro-
kovživota,píšesavspráveEu-
rostatu(ŠatistickéhoúraduEÚ)z
mája 2016.  „Európski štatistici
sa nazdávajú, že každé úmrtie
do75.Rokuživotajevlastneod-
vrátiteľné. Taká je ich filozofia.
Následne sa pozerajú aj na to,
aké sú príčiny úmrtí populácie,
ktorájemladšiaako75rokov.O
niektorýchztýchtopríčinmožno
povedať,žesúevidentneodvrá-
titeľné. Sú to, napríklad, úrazy,
ktorésastalipridopravnýchne-

Z PREVENTAbILNÝCH A LIEčITEĽNÝCH 
CHORôb by SA NEMALI STAť 

PREDčASNé ÚMRTIA

Profesor MUDr. Robert Hatala, 
CSc., prezident Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti.

Pre Slovensko neradostná európska štatistika o odvrátiteľných úmrtiach. 
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hodáchstragickýmkoncom.Trochuzložitejšiaje
situácia,keďsapozriemenasrdcovocievne(kar-
diovaskulárne)ochoreniaanaodvrátiteľnépríčiny
ich vzniku“, povedal na úvod svojej prednášky
Prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., prezident
Slovenskejkardiologickejspoločnosti..

Knepriaznivýmštatistikámďalejuviedol:„Prie-
mervEurópeje,zhľadiskaodvrátiteľnýchúmrtí,
zhruba34percent.NajlepšiejenatomFrancúz-
sko, kde zbytočne zomrie 60 ľudí na 100 000
jehoobyvateľov.Francúzskodosahujeasi23per-
centodvrátiteľnýchúmrtí.Slovenskosavšakna-
chádzananelichotivom4.miesteodkonca ta-
buľky  Eurostatu, s počtom zbytočných úmrtí
44,6percenta.Takmer45percentúmrtíby,podľa
tejtoštatistiky,malobyťodvrátiteľných.

„Zapozornosťvtejtosúvislostistojíobrazma-
liarskehomajstramenomValdézLeal.Jehoobraz
jednes vmúzeu, ale kedysibol vnemocnici, v
andalúzskejSevilleamánázov»Inictuoculi«,čo
vprekladeznamená:»Vokamihu«aznázorňuje
ľudskú pominuteľnosť. Ukazuje, že celá sláva
symbolizovaná bohatstvom, vedomosťami, mo-
cou,savokamihumôžeobrátiťnaničotu.Tým
okamihomjesmrť,ktoráčastoprichádzaneoča-
kávane“,objasňovalďalejprofesorHatalazdôraz-
ňujúc: „Vzniká otázka: Ako možno takúto smrť
odvrátiť?“

Čojevlastneodvrátiteľnéúmrtie?Jetoúmrtie,
ktorémusadázamedziť.Odvrátiteľnéúmrtiasa
delianadvekategórie:preventabilné úmrtia a 
liečiteľné úmrtia.

Podľatejtodefinícieoodvrátiteľnýchúmrtiach
(AvoidableDeath)byniktomladšíako75rkovne-
malzomrieť.

Opreventabilnýchúmrtiachplatí,žezapred-
pokladu fungovania efektívnych verejných zdra-
votníckychkmapanízameranýchnaprevenciuby
nemali nastať (v závislosti od uvedenej vekovej
hranicevovšetkýchalebovoväčšineprípadov).

Oliečiteľnýchúmrtiachzasaplatí,žezapred-
pokladuposkytnutiakvalitnejzdravotnejstarostli-
vostizodpovedajúcejpoznatkomatechnológiám
dostupnýmvčasesmrti,nemalinastať (vzávis-
losti od uvedenej vekovej hranice) vo všetkých
alebovoväčšineprípadov.

AleštatistikyOECDpotvrdili,ževoFrancúzsku
zbytočnezomrie60ľudína100000,kýmvČes-
kejrepublikezbytočnezomrie125ľudíanaSlo-
vensku188ľudívprepočtena100000obyvate-
ľovSlovenskanaodvrátiteľnúpríčinu.Jetoteda
ažo2000ľudíviacročnenaSlovensku,ktorí
zomierajúnaodvrátiteľnéochoreniavporovnanís
Českom.

Po 65. roku života na Slovensku žijeme naj-
kratší »zdravýživot«spomedziobyvateľovkrajín

Obraz španielskeho maliarskeho majstra menom  Valdéz 
Leal znázorňuje okamih pominuteľnosti.
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OECD.Podľaštatistikyzroku2013,jevSRprie-
mernývekmužov73rokovažien80rokov.Lídra-
mivtomtoparametrisúŠpanieliaŠvédi,ukto-
rých je priemerná dlžka života asi 80 rokov u
mužovaužien85až86.rokov.Aletojelenjeden
ukazovateľpravdy.(Každý,ktosastaralostaršie-
hoaťažkochoréhočlovekavie,akúmáhodnotu
životčlovekavťažkejchorobe).Veľmivýstižnýpa-
rameterjeten,ktorýprezrádza,koľkozdravého,
plnohodnotnéhoživotamámeeštepredsebou:
KýmvČeskusipo65. rokuživotaužijú ľudiav
zdravíešte8rokov,vNórskusipo65.rokuživota
užívajúľudiavzdravíaž15rokov,kýmnaSloven-
skusiobyvateľapo65.rokuživotavzdravíužíva-
júlen4roky.

Anaakéodvrátiteľnéochoreniazomierajúnaj-
viac?Akoukazujetabuľka,najviac,až32percent
úmrtí tvorísrdcový infarkt (infarktmyocardu)av
širšomponímaníischemickáchorobasrdca.Na
2.miestezkardio-vaskulárnehopohľadujeciev-
namozgovápríhoda(mozgováporážka)aarté-
riováhypertenzia,ktorápredstavujeasi5percent.
Alesútuajdiagnózytypu:rakovinahrubéhočre-

va,rakovinaprsníkaužienavšetkyostatné.Ak
zrátamepočtydvochnajčastejšichodvrátiteľných
úmrtí,dostane48percent.Potomztých11000
odvrátiteľnýchúmrtínaSlovenskuaž48percent
idenakontokardio-vaskulárnychochorení.Spo-
lunámvchádza,žeaž28000ľudízomrieročne
naSlovensku na srdcovo-cievne ochorenia. (Je
to3-krátviac,nežvoFrancúzsku.Až52percent
zovšetkýchúmrtínaSlovenskuspôsobujúcho-
roby srdca a ciev a toto číslo sa v posledných
desaťorčiachnemení.

„Jednýmz faktorov,ktorésana tomtostave
môžupodieľať je,žeurčitédiagnózynadhodno-
cujeme a iné určité diagnózy nedoceňujeme.
Nadhodnocovanoudiagnózoubývapráveinfarkt
myokardu.Príbuzníchorého,ktorýnáhlezomrel
často povedia, že zomrel doma na infarkt. Ale,
vôbec to nemusí tak byť. Často takíto pacienti
zomrúnakomplikácie,ktorésavyvinulipopreko-
nanom infarkte.Často je tobývapráveochore-
nie,ktorésanazývasrdcovézlyhávanie“,akopo-
vedal o odvrátiteľných úmrtiach Prof. MUDr. R.
Hatala,CSc.

Percentá podľa jednotlivých chorôb končiacich (odvrátiteľným) úmrtím v Európe.
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SRDCOVé ZLyHÁVANIE
 Srdcové zlyhávanie sa v  minulosti na Sloven-

sku nazývalo aj srdcová nedostatočnosť (srdco-
vá insufiencia) a liečila sa podávaním lieku stro-
fantínu, ktorý sa už dávno nepoužíva. S liečbou 
srdcového zlyhávania sa prof. MUDr. Ján Murín, 
CSc., ktorý v súčasnosti pracuje v bratislavskej 
Univerzitnej nemocnici,  najčastiešie stretáva v 
bratislavskom starom  meste, kde sa skoro kaž-
dý starší pcient sťažuje na srdce.

„Keďtakémupacientovivysvetľujeme,žemásrd-
covézlyhávanie,zvyčajnesazľakne,pretožesazvy-
čajnedomnieva,žezomriehneď“,hovoríprof.J.Mu-
rín.

 Čo je srdcové zlyhávanie
„Nasrdcovézlyhávaniepoznámveľadefinícií,aletá

praktickádefiníciajerelatívnejednoduchá:Jetostav
srdca pacienta, ktoré neplní cirkulačné povinnosti,
čiženezásobujeorgánytelakrvou,kyslíkomaživinami
aneodoberáztýchorgánovtúistúkrvsosplodinami,
keďženeplnícirkulačnúfunkciu“,priblížilprof.J.Murín
apokračoval:„Akosrdcovézlyhávaniezistíme?Diag-
nózajeklinická.Moholbyjuurčiťajpraktickýlekár,ak
príznaky srdcového zlyhávania pozná. Pri srdcovom
zlyhávaní pacient zrazu priberie na hmotnosti, opu-
chajúmunohyvčlenkoch,každodenné,ajbežnéčin-
nostihovyčerpávajú,nevládze,cítisaslabý,keďmusí
ísť,napríklad,horeposchodochvdome,kdenefun-

gujevýťah,skrátka,nestačísdychom.Neskôrsitaký-
topacientmusídávaťpodhlavuviacvankúšov,keďsi
líhadopostele.Vnocisabudí,častejšiesamurozbú-
ši srdce, najmä ak prežíva fyzický alebo psychický
stres.Ťažkostímávapacientsosrdcovýmzlyhávaním
veľa.Jednaskupinatýchtoťažkostíjepreto,žesrdce
nevyvrhujekrvasvalyamozognemajúsčímpracovať
adruháskupinaťažkostisadejepreto,žesanedostá-
vaprečkrvznôh,pečeneapodobneapotommôže
pacientapobolievaťajbrucho,môžehobolieťajpod
pravýmrebrovýmoblúkom,môžuhobolieťnohy,ktoré
môžusícebyťránoodpuchnuté,alevečeropäťopu-
chajú.Takýchtoťažkostíamôžebyťviacroasúzná-
me.Apodľatýchtoťažkostí,ktorésilekárprivyšetrení
overí,môžestanoviťsprávnediagnózu.Čotrebazistiť
eštepotomneskôr je:oakésrdcovézlyhávaneide“,
prof.J.Murín.

 Formy srdcového zlyhávania
„Poznámedveformysrdcovéhozlyhávania.
Prváz foriemsavolásystolická forma (poslo-

venskypovedané–vývrhováforma),keďsaľaváko-
morasrdcazväčí,rozšírisa.Ľavákomoraneviedobre
vyvrhnúťkrv.Proporcinálnezobjemukrvisamálokrvi
vyvrhne,keďsaľavákomoranaplní.Volásatoejekčná
frakcia.Tásadávyjadriťajčíselne. Všetci,čomajú
toto systolické zlyhanie, majú túto ejekčnú frakciu
menšiuako50percentnú,aleniezriedkaiba20alebo
30percentnú.Chrakterizujetovýknnosťvývrhovejčin-
nostisrdca.Tampatrípráveprekonanýinfarktamáva-
júhoviacmuži,nežženy“,vysvetlilďalejprof.J.Murín

Na obrázku je prof. MUDr. Ján Murín, CSc. počas svojej 
prednášky o srdcovom zlyhávaní.

Obrázok znázorňuje 2  formy srdcového zlyhávania.
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apokračoval:
„Druháformajediastolická porucha–keďľavá

srdcovákomorasícedobrevyvrhujekrv,aleneviesa
dobrenaplniť.Jetuhá,jezmenenávekomarôznymi
chorobami.Napríklad,Tentostavnastáva,napríklad,
pri ťažkej hypertenzii, keď spribúdajúcimi rokmi pa-
cientovi pribudne svalovina ľavej srdcovej komory.
Keďjetátokomorahypertrofická,zmnožená,neviesa
dobrenaplniťkrvou.Približne jednapolovicapacien-
tovsosrdcovýmzlyhávanímmáprvú formuaďalšia

polovica pacientov máva  druhú, diastolickú formu
srdcovéhozlyhávania.Problémomdruhej formysrd-
covéhozlyhávaniaspočívavrom,ženatútodiagnózu
zatiaľnemámejasnúliečbualiečimeto,čoliečiťvie-
me,toznamenájednotlivéchoroby,ktorékdiastolic-
kejporuchevedú.Liečimetak,žeodvodňujemepa-
cienta,upokojujemerytmusjehosrdcaapodobne“.

Ochorenia, ktoré spôsobujú srdcové 
zlyhávanie

V súčastnosti štatistiky na Slo-
venskusvedčiao tom, žemáme7
percent ľudí s cukrovkou (diabetes
mellitus). Súčasne sa uskutočnili
testy a zisťovalo sa, koľko ľudímá
nábeh a môže sa potencionálne
čoskoro stať dibatikmi. Testami sa
zistilo, že naSlovensku ich je 12,5
percenta.Akzrátameobidveuvede-
né čísla je to takmer 20 percent,
čiže,každýpiatyobyvateľSlovenska
si„koleduje“(štatisticky)onadobud-
nutie srdcovocievnych ochorení ku
ktorým vedie cukrovka. Práve toto
ochorenie „kŕmi“ práve tú druhú,
diastolickúformusrdcovéhozlyhá-
vania.Mnohítakítopacientidostanú
infarkt,mávajú ťažkú hypertenziu a
inépoškodenia.

„Ak diabetik podstupuje statíno-
vúliečbu,znamenáto,žeideolieč-
bu,ktorousapostupneznížinežia-
duce množstvo tukov (najmä
choleterolu) v krvi, ktorý spôsobuje
arterosklerózu a tá neskôr vedie k
infarktu. Ako ukazuje tabuľka, na
Slovenskudostatočnenevyužívame
patričnúliečbudiabetikov,ktoráve-
dieksrdcovocievnymochoreniam.
Udiabetikovsatohodáviacnapraviť
aj dobrou úpravou krvného tlaku a
nielensprávnouúpravoustravydia-
betika“,zdôraznilprofesor.

„Nazdávamsa,žejemožnéliečiť
srdcovézlyhanie,aleešte lepšie je,
predchádzať tomuto ochoreniu“,
presvedčivo dodal na záver prof.
MUDr.JánMurín,CSc.Srdcovézly-
hávaniesinaSlovenkuročnevyža-
dujeaž20000hospitalizáciíapolo-
vica pacientov som srdcovým
zlyhávanímzomrie vpriebehu4 ro-
kov,nasvedčujúštatistiky.

Tabuľka znázorňuje počty hospitalizácii kvôli srdcovému zlyhávaniu za rok v 
rôznych krajinách sveta.

Tabuľka vyjadruje dva spôsoby liečby diabetikov. Prvá skupina diabetikov 
podstúpila statínovú  liečbu a druhá dostala antihypertenzívnu liečbu.
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POSTOJE A POVEDOMIE 
O NAJZÁVAžNEJšÍCH A  

NAJčASTEJšÍCH OCHORENIACH
 V máji tohto roku sa na Slovensku  uskutočnil za-

ujímavý online prieskum. Ako uviedla Doc. MUDr. Eva 
Gonçalvesová, primárka Oddelenia zlyhávania a 
transplantácie srdca Národného ústav srdcových 
chorôb (NÚSCH) a.s., Bratislava, na prieskume sa  zú-
častnilo   504 respondentov z celého Slovenska, ktorí 
dosiahli od základného po najvyššie, vysokoškolské 
vzdelanie a ktorí pochádzajú aj z rozličných obcí a 
miest na Slovensku. Cieľovou skupinou boli ľudia vo 
veku nad 40 rokov. Na prieskume sa zúčastnilo 55 
percent žien a 45 percent mužov.

Jednazkľúčovýchotázokrespondentombola:
∙ Ktoré ochorenie považujete Vy osobne za najzá-

važnejšie spomedzi  nasledujúcich ochorení:  kardio-
vaskulárne, onkologické, respiračné, neurologické 
alebo psychiatrické?  

Najviac,až74percentopýtaných,považujezanajzá-
važnejšieonkologickéochorenie.Kardivaskulárneochore-
niesaocitlona2.miestečodozávažnostiso16percenta-

miodopýtaných.Psychiatrickéochoreniezanajzávažnejšie
považuje6percentopýtaných,neurologickéochoreniepo-
važujúzanajzávažnejšielen3percentáopýtanýchalen1
percentoopýtanýchpovažujezanajzávažnejšierespiračné
ochorenie.

V hodnotení závažnosti ochorenia podľa veku

Charakteristika vzorky  prieskumu na Slovensku podľa 
veku a pohlavia.

Charakteristika  vzorky  prieskumu v SR podľa vzdelania, 
kraja a veľkosti sídla.

Doc. MUDr. Eva Goçalvesová, primárka Oddelenia 
zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu 
srdcových chorôb (NÚSCH) a.s., Bratislava
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respondentovsavovekovejskupineod40do
50-ročnýchaž73percentznichzhodlo,ženaj-
závažnejšie je onkologické ochorenie. Len 17
percent z nich považuje za najzávažnejšie kar-
diovaskulárnealen6percentzanajzávažnejšie
považujepsychiatrickéochorenie.

Vo vekovej skupine 51 až 64-ročných res-
pondentovbolo75percenttých,ktorízanajzá-
važnejšiepovažujúonkologickéochorenie. Len
13percentzuvedenevekovejskpinypovažuje
zanajzávažnejšiekardiovaskulárneochoreniea
len 7 percent z opýtaných za najzávažnejšie v
tejto vekovej skupine považuje psychiatrické
ochorenie.

Vo vekovej skupine 65-79-ročných respon-
dentov75percentznichpovažujezanajzávaž-
nejšieopäťonkologickéochorenie,ďalej19per-
cent z nich považuje za najzávažnejšie
kardiovaskulárnea len4percentápovažujúza
najzávažnejšiepsychiatrickéochorenie.

Vovšetkýchuvedenýchvekovýchskupinách
respondenti považujú za oveľa menej závažné
neurologickéarespiračnéochorenia.

V hodnotení závažnosti ochorenia podľa
toho,akýmochorenímtrpiasamotníresponden-
ti,zanajviaczávažnévšetciopäťpovažujúonko-
logickéochorenie,atonasledovne:

74percenttíopýtaní,ktorítrpianasrdcovéči
cievneochoreniealeboliečiacisanavysokýkrv-
nýtlak,ďalejaž72percenttí,ktorímajúcukrov-
ku,ďalej tí,ktorímajúonkologickéochorenie–
68percentatí,ktorímajúrespiračnéochorenie
–až82percentaajtí,ktorínemajúžiadneocho-
renieaž77percentznichpovažujúzanajzá-
važnejšieonkologickéochorenie.

Pritomlen18percenttých,ktorímajúsrdco-
véčicievneochoreniealebovysokýkrvnýtlak,
považuje za najzávažnejšie práve kardiovasku-
lárneochorenie.Podobnelen19percentzopý-
tanýchtrpiacichnacukrovkupovažujezanajzá-
važnejšie kardiovaskulárne ochorenie.Len 9
percent onkologických pacientov považuje za
najzávažnejšie kardiovaskulárne ochorenie, len
12percentztých,ktorítrpianarespiračnéocho-
renie, považujú za najzávažnejšie kardiovasku-
lárneochoreniea len15percentcelkomzdra-
vých respondentov považuje kardiovaskulárne
chorobyzanajzávažnejšiealen18percenton-
kologickýchpacientovpovažujezanajzávažnejšiepsychiat-
rickéochorenie.

Vtomtoprieskumeopýtaníodpovedaliajnaďalšiukľú-
čovúotázku:

∙ Ktorá príčina úmrtí  je, podľa Vás, najčastejšia?
Vodpovedinatútootázkuaž54percentopýtanýchvšak

považujezanačastejšiupríčinuúmrtíkardiovakulárneocho-

renie.Ďalej44percentopýtanýchpovažujezanajčastejšiu
príčinu úmrtí onkologické ochorenie.Len veľmimálo pýta-
nýchzavyslovilo,žepovažujezanajčastejšiupríčinuúmrtí
neurologické,repiračnéčipsychiatrickéochorenia.

Pozoradeníodpovedírespondentovnatútootázkupod-
ľa troch vekových skupín, vo vekovej skupine až 40 až
50-ročnýchaž49percent znichpovažujezanajčastejšiu
príčinuúmrtíkardiovakulárneochorenie,vovekovejskupine

Hodnotenie závažnosti ochorení respondentmi, ktorí za najzávažnejšie 
považujú kardiovaskulárne ochorenie (74 %). 

Odpovede respondentov, ktoré ochorenie považujú za najzávažnjšie 
a hodnotenie podľa veku a tiež podľa  ochorení, ktorými sami 
respondenti trpia.
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51až64-ročnýchaž51percentznichpovažujezanajčas-
tejšiupríčiánuúmrtíkardiovaskulárneochorenieavoveko-
vejskupine65až79-ročnýchzanajčastejšiupríčinuúmrtí
považujekardiovaskulárneochorenieaž65percentznich.

Naproti tomu,vovekovej skupine40-50– ročných47
percentznichzanajčastejšiupríčinuúmrtípovažujeonkolo-
gickéochorenie.Vďalšejvekovejskupine51-64-ročných46
percentznichpovažujezanajčastejšiupríčinuúmrtíonkolo-
gickéochorenie a v tretej vekovej skupine 65-79-ročných
respondentov 35 percent z nich považuje za najčastejšiu
príčinuúmrtíonkologickéochorenie.

Pri zoradení odpovedí jednotlivých respondentov na
otázkutýkajúcusanajčastejšejpríčinyúmrtípodľaochorení,

naktorérespondentisamitrpia,všetci,bezohľa-
du na ich ochorenie, považujú za naj častejšiu
príčinuúmrtíkardiovakulárneochorenie. Ichod-
povedebolinasledujúce:

Respondentisosrdcovýmiacievnymiocho-
reniamialeboliečiacisanavykokýkrvnýtlaksa
na56percentzhodlivodpovedi,ženajčastejšia
príčinaúmrtí jekardiovakulárneochorenie,kým
40percentznichsazhodlo,ženajčastejšouprí-
činoujeonkologickéochorenie.Zrespondentov
trpiacichcukrovkousa61percentzhodloženaj-
častejšou príčinou úmrtí je kardiovaskulárne
ochoreniea35percentznichsazhodlonatom,
že najčastejšou príčinou úmrtí je onkologické
ochorenie.

Z respondentov trpiacich onkologickým
ochorenímsa59percentznichzhodlonatom,
ženajčastejšoupríčinouúmrtí jekardiovaskulár-
ne ochorenie a 41 percent onologicky chorých
respondentovsazhodlonatom,ženajčastešou
príčinouúmrtíjeonkologickéochorenie.

U repondentov s respiračnýmochorenímsa
60percentznichzhodlonatom,ženajčastejšou
úríčinouúmrtíjekardiovaskulárneochoreniealen
38percentznichzazhodlozasanatom,ženaj-
častejšoupríčinouúmrtí jeonkologickéochore-
nie.

Zrespondentov,ktorínemajúžiadneochore-
nie,sa54percentznichzhodlonatom,ženaj-
častejšou príčinou úmrtí je kardiovaskulárne
ochoreniea43percentznichsazasazhodlona
tom,ženajčastejšoupríčinouúmrtíjeonkologic-
kéochorenie.

Tretia otázka sa týkala témy ako často sa
ochorenievyskytujeatátootázkaznela:

∙ Ktoré ochorenie považujete za najčas-
tejšie sa vyskytujúce?

Akovypývaajzpríslušnéhografu,až57per-
cent opýtaných uviedlo ako najčastejšie sa vy-
skytujcisrdcovýinfarkt,18percentznichuvied-
lo srdcové zlyhávanie, 12 percent uviedlo
rakovinuprsníka,10percentuviedlodepresiua

3percentáopýtanýchuviedliakonajčastejšiesavyskytujú-
curakovinuprostaty.

Nasledovaloopäťzoradenieodpovedírespondentovna
tútoistúotázkuonajčastejšiesavyskytujúcichochoreniach
podľatrochdanýchvekovýchskupínapotomajpodľatoho,
akýmiochoreniamitrpiasamirespondenti.Ukázalosa,žeu
vekovej skupiny 40 až 50-ročných najviac, až 54 percent
respondentovzanajčastejšiesavyskytujúcipovažujesrdco-
výinfakt,19percentznichpovažujezanajčastejšiesavy-
skytujúcesrdcovézlyhávanie,14percentznichpovažujeza
najčastejšie sa vyskytujúcu rakovinu prsníka, 9 percent z
nichpovažujezanajčastejšiesavyskytujúcudepresiua4
perentáznichpovažujúzanajčastejurakovinuprostaty.

Hodnotenie najčastejšejších príčin úmrtí responentmi prieskumu.

Najčastejšia príčina úmrtí podľa veku a ochorenia, akým trpia 
respondenti.
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Vovekovejskupine51-64-ročnýchjebilanciaodpovedí
o najčastejšie sa vyskytujúcich ochoreniach nasledujúca:
najviac,až59percentuvádzaakonajčastejšiesavyskytujú-
cisrdcovýinfarkt,ďalej15percentuvádzasrdcovézlyháva-
nie,12percentuvádzarakovinuprsníkaakonajčastejšiu,11
percentznichuvádzaakonajčastejšiudepresiua3percen-
tá uvádza rakovinu prostaty. V poslednej vekovej skupine
65-79-ročnýchjetakátobilanciaochoreníoznačenýchako
najčastejšiesavyskytujúce:59percentuvádzasrdcovýin-
farkt,20percentznichuvádzasrdcovézlyhávanie,9per-
centuvádzarakovinuprsníkazanajčastejšiu,8percentz
nichpovažujezanajčastejšiesavyskytujúcudepresiua3
percentáuvádzarakovinuprostaty.

Odpovederepondentovonajčastejšiesavyskytujúcich
ochoreniach,vzhľadomnachorobyichsamotných,bolina-
sledujúce:

Až63percentrespondentovtrpiacichnasrdcovéalebo
cievne ochorenie či na vysoký krvný tlak odpovedalo, že
podľanichnajčastejšiesavyskytujesrdcovýinfarkt,14per-
centznichodpovedalo,žezanajčastastejšiesavyskytujúce
považuje srdcové zlyhávanie, 11 percent odpovedalo, že
podľanichjenajčastejšiesavyskytujúcadepresia,9percent
nichpdpovedalo,ženajčastejšiesapodľanich,vysktujera-
kovinaprsníkaa3percentásazhodlinatom,ženajčastejšie
savyskytujerakovinaprostaty.

Až51percentrespndentovtrpiacichcukrovkouodpove-
dalo,žezanajčastejšiesavyskytujúcipovažujúsrdcovýin-
farkt,19percentznichodpovedalo,žesapodľanich,naj-
viac sa vyskytuje srdcové zlyhávanie, 12 percent
odpovedaložesanajviacvyskytujerakovinaprsníkaarov-
nakých 12 percent považuje za najviac sa vyskytujúcu
depresiuanapokon5percentznichzanajčastejšiesavy-
skytujúcupovažujerakovinuprostaty.

Až64percentopýtanýchtrpiacichonkologickýmocho-
rením považuje za najviac sa vyskytujúci srdcový infarkt,
ďaej 27 percent z nich sa vyslovilo, že za najčastejšie sa
vyskytujúcepovažujesrdcovézlyhávaniea9percentuvied-
lorakovinuprsníka.

Až58percentzopýtaných,ktorímajúrespiračnéocho-
renie,sanazdáva,ženajčastejšiesavyskytujesrdcový in-
farkt,ďalej29percentsavyslovilo,ženajčastejšiesavysky-
tuje srdcové zlyhávanie, 8 percent sa vyslovilo, že za
najčastejšiesa,podľanich,vyskytujerakovinaprsníkaa6
percent z nich sa vyjadrilo, že najčastejšie sa vyskytuje
depresia.

Ažpolovicazopýtaných,ktorínemajúžiadneochorenie,
sanazdáva,ženajčastejšiesavyskytujesrdcovýinfarkt,18
percentznichsanazdáva,ženajčastejšiesavyskytujesrd-
covézlyhávanie, rovnakých18percent znichsimyslí, že
najčastejšiesavyskytujerakovinaprsníka,kým10percentz
nichsanazdáva,ženajčastejšiesavyskytujedepresiaalen
4percentáznichsavyslovilo,žezanajčastejšiesavyskytu-
júcajerakovinaprostaty.

Jednazposlednýchotázokprieskumusatýkalainvalidi-
záciejednotlivýmiochoreniami,pričomotázkaznela:

∙ Ktoré ochorenie sa spája s najvyššou mierou in-
validizácie?

Najviac, 52percent z respondentov spája s invalidizá-
ciousosrdcovýminfarktom,ďalej24percentznichsana-
zdáva,žeinvalidizovaniesanajviacspájasosrdcovýmzly-
hávaním.Ajnasledujúcigrafukazujepercentorespondentov,
nakoľkoktoré z uvedenýchochorení spájajú  s najvyššou
mierouinvalidizácie.U17percentzrespondentovsainvalidi-
záciaspájasdepresiou,u5percentznichsi invalidizáciu
najviacspájajúsrakovinouprsníkaalen1percentorespon-
dentovsiinvalidizáciuspájasrakovinouprostaty.

 
Výsledkyštatistikyitohtoprieskumunaozajstojazaza-

myslenie.
Možnépríčinypretrvávajúcichzlýchzravotníckychštatis-

tických ukazovateľov pre Slovensko vidíProf. MUDr. R. 
Hatala, CSc.,vnedostatočnomzdravotnomuvedomenía

Za najčastejšie sa vyskytujúce respondenti označili 
srdcové zlyhávanie (57 percent) 

Odpovede respondentov a ich povedmie o srdcovom 
zlyhávaní.
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disciplínepacientovvproduktívnomveku,akoajvchudobe,
osobitne populácie postproduktívneho veku. Natíska sa
všakajveľaotázokakonapríklad:

 Podceňujeme závažnosť srdcovo-cievnych ocho-
rení?

 Čo možno pre pacientov urobiť už dnes?
Uvedenýprieskumpoukázalna to,ženaSlovensku je

skutočnepotrebnáoptimalizáciasystémumanažmentupa-
cientovschronickýmiochoreniamisrdca.Tosivšakvyža-
duje lepšiu dostupnosť inovatívnych terapeutických mož-
ností s preukázanou medicínou dôckazov. Mimoridne
dôležitý jepritomvčasnýzáchytochorenía ichprevencia.
Pritomnespornedôležitúúlohuzohrávajúajinovatívnetech-
nológieatelemedicína,akouviedolProf. MUDr. R. Hatala, 
CSc.,prezidentSlovenskejkardiologickejspoločnostiado-
dal:„DlhodobýmcieľomMinisterstvazdravotníctvajeznížiť
o15percentodvrátiteľnéúmrtia“.Aakoďalejpoznamenal:
„Bezzvýšenéhozáujmuoproblematikukardiovaskulárnych
ochorenísatentocieľnepodarínaplniť“.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne za I. polrok 
2016 vyhodnotili tie najčastejšie zdravotné postihnutia, 
ktoré boli rozhodujúce na uznanie invalidity. Posúdili 
zdravotný stav a uznali invaliditu s mierou poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac, než 70 
percent pre 3 048  poistencov na Slovensku. Z nich bolo 
1 722 mužov a 1 326 žien. V porovnaní s I. polrokom 2015 
je to o 46 prípadov menej.

 Ako ďalej informovala Sociálna poisťovňa, najčastejšou 
príčinou boli nádorové ochorenia. Ich počet predstavuje      
1 471 prípadov (48,3 %), čo je o 23 viac ako v I. polroku 2015 
(1 448 prípadov). Toto ochorenie bolo na prvom mieste aj u 
mužov (685 prípadov, čo je v porovnaní s I. polrokom 2015 o 
14 prípadov menej) aj u žien (786 prípadov, čo je v porovnaní 
s I. polrokom 2015 o 37 prípadov viac).Za nimi nasledovali 

duševné poruchy a poruchy správania s počtom spolu 359 
prípadov (u žien je ochorenie na 2. mieste, u mužov na 3. 
mieste), čo je o 26 menej ako v I. polroku 2015 (385 prípadov). 
Na treťom mieste to boli choroby obehovej sústavy s počtom 
358 prípadov (u mužov je ochorenie na 2. mieste, u žien na 4 
mieste), čo je o 4 viac ako v I. polroku 2015 (354 prípadov).

 Uznaná invalidita za I. polrok 2016 s mierou poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % - 
70 % bola 8 891 poistencom, z toho bolo 4 544 mužov a          
4 347 žien. V porovnaní s I. polrokom 2015 je to o 108 prípa-
dov viac.Najčastejším ochorením boli v tejto kategórii choroby 
svalov, kostrového a spojivového tkaniva. Za nimi nasledovali 
duševné poruchy a poruchy správania a choroby obehovej 
sústavy.                                                               Zdroj: TASR

Odpovede respondentov o miere invalidizácie ochoreniami.

Aktuálna bilancia invalidity na Slovensku 

Redakcia Humanity ďakuje za cenné informácie týkajúce sa témy Odvrátiteľné úmrtia Prof. MUDr. Róbertovi Ha-
talovi, CSc., prezidentovi Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Doc. MUDr. Eve Gonçalvesovej, CSc., primárke 
Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH v Bratislave a prof. MUDr. Jánovi Murínovi, CSc. z Univerzit-
nej nemocnice v Bratislave.


