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During the past 30 years the geographical distribution of
cardiovascular diseases in Europe has substantially changed.
The highest rates that were reported in the mid sixties in
Finland occurred in 1990/91 occurred in central and eastern
Europe. The reasons for such different development of cardiovascular mortality have not been explained yet. The epidemy of cardiovascular diseases in post-socialist countries
may be only partially associated with high prevalence of the
three classical risk factors (hypercholesterolemia, smoking,
hypertension). Presumably other, yet unrecognized risk factors have potentiated the classical ones (psychosocial stress,
specific nutritional deficiencies).
A decrease in mortality from cardiovascular diseases can be
attributed to improvements in care of patients with cardiovascular diseases, mainly with coronary heart disease including AMI, with favourable effects on survival and to a decline in risk factors prevalence or to a combination of both.
Similar detailed information for Slovakia is lacking. Therefore it is difficult to predict the future incidence of cardiovascular diseases and AMI in Slovakia.
The authors in the review article focused on some epidemiological and preventive aspects of cardiovascular diseases and
their implementation at present. In order to achieve a reversal of the unfavourable trend of cardiovascular mortality it is
insufficient only to answer the basic questions, as e.g., what
was the reason for such differing trends in disease rates and
mortality from cardiovascular diseases in our country (and
in post-socialist countries of central and eastern Europe)
and e.g. in Finland or in the U.S.A., where cardiovascular
mortality decreased almost by half. For the appropriate formulation of prevention measures with a focus on cardiovascular diseases, detailed analysis of the current specific situation in our country is also necessary.

V priebehu posledných 30 rokov sa geografické rozloenie kardiovaskulárnej úmrtnosti v Európe podstatne zmenilo. Najvyia úmrtnos, ktorá bola uprostred 60. rokov vo Fínsku, v rokoch 1990 a 1991 bola v strednej a východnej Európe. Príèiny
takéhoto rozdielneho vývoja nie sú zatia¾ presne objasnené. Epidémia kardiovaskulárnych chorôb v postsocialistických krajinách je iba èiastoène spojená s výskytom troch klasických rizikových faktorov (hypercholesterolémia, fajèenie, hypertenzia).
Je pravdepodobné, e ïalie zatia¾ nepoznané rizikové faktory
zosilnili pôsobenie klasických rizikových faktorov (psychosociálny stres, pecifické výivové nerovnováhy).
Pokles mortality na kardiovaskulárne choroby môe by v dôsledku zlepenia starostlivosti o pacientov s kardiovaskulárnymi
chorobami (hlavne s ischemickou chorobou srdca vrátane akútneho infarktu myokardu) s priaznivým úèinkom na ich preívanie a poklesu výskytu rizikových faktorov alebo v dôsledku
kombinácie oboch týchto faktorov. Podobné detailné informácie
na Slovensku sú nedostupné. Preto ako predpoveda výskyt
kardiovaskulárnych chorôb a akútneho infarktu myokardu v budúcnosti na Slovensku.
Autori v preh¾adovom èlánku venujú pozornos niektorým epidemiologickým a preventívnym aspektom kardiovaskulárnych chorôb
a ich realizácii v súèasnosti. Na dosiahnutie zvratu v nepriaznivom
trende kardiovaskulárnej mortality nestaèí iba odpoveda na základnú otázku, èo bolo príèinou takých rozdielnych trendov vo výskyte
a v mortalite kardiovaskulárnych chorôb u nás (a v postsocialistických krajinách centrálnej a východnej Európy) a napríklad vo Fínsku alebo v USA, kde sa kardiovaskulárna mortalita zníila takmer
o polovicu. Na správnu formuláciu prioritných preventívnych opatrení so zameraním na kardiovaskulárne choroby je potrebná aj podrobná analýza súèasnej pecifickej situácie u nás.
Na Slovensku prebieha po roku 1989 podobne ako v iných
v postsocialistických krajinách neplánovaný experiment v spo-
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In Slovakia after 1989, like in other post-socialist countries, an
unplanned experiment is taking place in association with the
unussually rapid political, economic and social transformation. There is still much to be explained about why the death
rates from circulatory diseases vary between populations and
over time. After two decades in which mortality rates from
circulatory diseases were comparatively stable or rising in
men in all countries of central and eastern Europe, trends in
mortality from these diseases in the 1990s are (mainly between Russia and Poland) contrasting. (Tab. 2, Fig. 1, Ref. 42.)
Key words: cardiovascular diseases, epidemiology, mortality,
prevention, Slovakia.

jení s neobvykle rýchlou politickou, ekonomickou a sociálnou
transformáciou. Je potrebné vyvinú ve¾ké úsilie na vysvetlenie,
preèo kardiovaskulárna mortalita a jej trend sú také rozdielne
medzi populáciami. Po dvoch dekádach, poèas ktorých mortalita
na kardiovaskulárne choroby bola porovnate¾ne stabilná, alebo
zvyujúca sa u muov vo vetkých krajinách centrálnej a strednej Európy, sú trendy mortality na tieto ochorenia (predovetkým v Rusku a Po¾sku) v 90. rokoch ve¾mi rozdielne. (Tab. 2,
obr. 1, lit. 42.)
K¾úèové slová: kardiovaskulárne choroby, epidemiológia, mortalita, prevencia, Slovensko.

Fig. 1. Age-standardised mortality due to cardiovascular diseases, from 1960 to 1990/91, in men aged 064 in Finland, Hungary, Poland and
Czechoslovakia. Lines are based on 3 years moving average (Ginter, 1997). With permission of the author.
Obr. 1. Predèasná kardiovaskulárna úmrtnos muov (veková skupina 064 rokov vo Fínsku, Maïarsku, Po¾sku a Èeskoslovensku od roku
1960 do 1990/91). Krivky sú kåzavým priemerom z trojroèných intervalov (Ginter, 1997). Uverejnené po súhlase autora.

Nepriaznivý trend výskytu predèasnej kardiovaskulárnej (KV)
mortality, ktorý sa pozoroval v bývalom Èesko-Slovensku od 60.
rokov, sa v súèasnosti na Slovensku prejavuje stále ete epidemickým výskytom srdcovocievnych chorôb s vysokou úmrtnosou na
tieto ochorenia. Kardiovaskulárna mortalita muov sa od roku 1960
do roku 1990/91 zvýila takmer dvojnásobne (Ginter, 1997). Podobný nepriaznivý trend KV mortality sa pozoroval aj v iných
krajinách strednej (obr. 1) a východnej Európy. Epidemiologickú
situáciu aterosklerózou podmienených chorôb u nás ete viac vyostruje opaèný trend mortality na kardiovaskulárne choroby
(KVCH) v USA, Fínsku a aj v iných vyspelých západných krajinách, v ktorých sa mortalita na KVCH v posledných 20 rokoch
zníila o 4050 %. Naopak, v bývalom Èesko-Slovensku sme
sa zaradili medzi 5 krajín s najvyou úmrtnosou na KVCH
a ICHS. Tieto negatívne trendy pretrvávajú, èo dokazuje nárast

mortality za dekádu 19811991 u muov o 8 % a u ien viac
ako 20 %. Potrebné je vak prihliada na to, e mortalita na Slovensku bola asi o 1/3 niia ako v Èeskej republike, ktorá bola
prevane zodpovedala za zlé postavenie Èesko-Slovenska v rebríèku KV mortality (Rieèanský, 1996).
Prudký nárast KV mortality v postsocialistických tátoch zostáva nevysvetlený. Epidémia KVCH v týchto krajinách je iba
èiastoène spojená s výskytom troch hlavných rizikových faktorov aterosklerózy a ICHS (hyperlipidémia, hypertenzia, fajèenie). Je pravdepodobné, e ïalie, zatia¾ nerozpoznané rizikové
faktory môu zosilni pôsobenie klasických rizikových faktorov.
Súèasný epidemický výskyt KVCH a vysoká mortalita na srdcovocievne ochorenia sú zrejme aj v dôsledku toho, e sa síce
uznávalo, e KVCH musia by prioritou zdravotnej politiky tátu,
ale sa nerealizovali primerané epidemiologické túdie a neveno-
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Tab. 1. Factors reducing cardiovascular mortality.

Tab. 1. Faktory zniujúce kardiovaskulárnu mortalitu.

Life style changes
reduction of smoking, increase in regular physical activity
eating habits changes  dietary salt reduction, obesity prevention,
reduction of fat consume (mainly animal)
stress management?

Zmena v ivotnom týle
zníenie fakèenia, zvýenie pravidelnej fyzickej aktivity
zmena stravovacích návykov  menej soli, predchádzanie
obezite, konzumova menej tukov (hlavne ivoèínych)
ovládanie stresu?

Improvement of early diagnostic and care of patients
of diabetics, hypertensives and patients with hyperlipidemia

Zlepenie vèasnej diagnostiky a starostlivosti
o diabetikov, hypertonikov a chorých s hyperlipidémiou

Improvement of pre-hospital care of patients with AMI including CPR

Zlepenie prednemocniènej starostlivosti o chorých s AIM vrátane
poskytovania kardiopulmonálnej resuscitácie

Establishment of several CU, also mobile, and improvement of hospital
care
Intervention and surgical procedures offer improvement and increase
in number of patients treated by them

vala sa dostatoèná pozornos ochrane zdravia a celospoloèenskej prevencii srdcovocievnych chorôb. Prejavovala sa neúèinnos preventívnych opatrení zo strany zdravotníctva a nepodarilo sa presvedèi obyvate¾stvo o naliehavosti preventívnych
opatrení, predovetkým o potrebe zmeny ivotného týlu, vrátane stravovacích návykov.
Cie¾om tohto preh¾adového príspevku je poukáza, predovetkým z klinických aspektov, na niektoré otázky epidemiológie KVCH, ich prevenciu a jej realizáciu po roku 1989, keï dolo v postsocialistických krajinách k mnohým náhlym
politickým, ekonomickým a sociálnym zmenám. Súèasnú situáciu a trendy nielen uvádzame, ale poukazujeme aj na niektoré
nevyhnutné potreby, monosti a cesty prevencie (kontroly)
KVCH na Slovensku.
Faktory ovplyvòujúce výskyt KVCH a KV mortalitu
Zdravie je výsledkom pôsobenia viacerých èinite¾ov, a to ivotného týlu (4050 %), ivotného prostredia (2030 %), genetických faktorov (1020 %) a zdravotníctva (20 %). To znamená, e úspech v podpore, resp. udrovaní zdravia cestou primárnych
preventívnych opatrení spoèíva takmer v 80 % v aktivitách nezdravotníckych zloiek spoloènosti a iba 20 % v rezorte zdravotníctva. Zdravotníctvo nemá samo osebe ani kapacitu, ani spoloèenské a politické páky na realizáciu komplexného programu
kontroly KVCH zameraného na celú populáciu. Úloha zdravotníkov je vak nezastupite¾ná. Zdravotníci musia podstatne viac prispieva k preklenutiu existujúcej priepasti medzi medicínskymi vedeckými poznatkami a nesprávnym ivotným týlom obyvate¾ov
(Rieèanský, 1996).
Pod¾a Gintera (1997) mono väèiu èas poklesu KV mortality vo Fínsku, USA a vo viacerých západných krajinách vysvetli
zníením prevalencie 3 hlavných rizikových faktorov, t.j. poklesom cholesterolémie, vyh¾adávaním a lieèbou hypertenzie a zníením poètu fajèiarov. V tabu¾ke 1 sme zosumarizovali údaje, ktoré
sa najèastejie uvádzajú v súvislosti so zníením KV mortality.
Podrobnejie údaje o faktoroch, ktoré majú význam pri zniovaní
KV mortality, sú dostupné z USA. Goldman a Cook (1984) dáva-
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Zriadenie mnohých KJ, aj mobilných, a zlepenie nemocniènej
starostlivosti
Zlepenie poskytovania a zvýenie poètu chorých lieèených
intervenènými a chirurgickými prostriedkami

jú pokles mortality na ICHS do vzahu s poklesom cholesterolémie (30 %), fajèenia (24 %) a lieèbou hypertenzie (8,5 %). Priaznivým ovplyvnením 3 hlavných rizikových faktorov ICHS sa dosiahlo viac ako 60 % úspechu. Rozmach konzervatívnej lieèby
prispel k poklesu mortality na ICHS v 10 % a ïalie lieèebné
opatrenia (koronárne jednotky, kardiopulmonálna resuscitácia a koronárna chirurgia) pribline v 20 %. Pokles mortality na ICHS
v rokoch 19681976 súvisel teda viac so zmenami ivotného týlu
(asi 60 %) a asi 40 % je vo vzahu k pecifickej intervencii, vrátane lieèby ICHS a hypertenzie. Hunink a spol. (1997) pripisujú
pokles mortality na ICHS v rokoch 19801990 v 43 % pokrokom v lieèbe, 29 % redukcii rizikových faktorov a v 25 % primárnej prevencii.
Prudký nárast KV mortality v postsocialistických tátoch zostáva nevysvetlený. Predpokladané príèiny prudkého vzostupu KV
mortality v bývalom Èesko-Slovensku sú v tabu¾ke 2. Z netradièných rizikových faktorov je to na prvom mieste oxidaèný stres,
ktorého pôsobenie zosilòuje kombinácia vysokej spotreby destilátov a cigariet a súèasne nízky príjem antioxidaène ochranných
látok z ovocia a zeleniny (Ginter, 1996). Uplatni sa mohla aj nízka konzumácia ïalích protiskleroticky úèinných faktorov, napr.
kyseliny listovej, ktorá kontroluje hladinu homocysteínu (Boushey a spol., 1995). Jedným z ïalích rizikových faktorov môe
by zlý psychický stav obyvate¾stva. Pod dlhodobým tlakom totalitnej moci a neskôr problematických transformaèných zmien sa
v postsocialistických krajinách nahromadila nevídaná koncentrácia chronicky stresovaných, anxióznych, depresívnych a frustrovaných ¾udí. Dezilúzia a strata nádeje vyvoláva hostilitu a agresivitu. Vetky tieto stavy menia kvalitu signálov, ktorými centrálny
nervový systém ovplyvòuje citlivú oblas hormonálnych a imunitných odpovedí. Je moné, e potláèaný hnev, naruené medzi¾udské vzahy a mnostvo ïalích psychologických faktorov, najmä pocit beznádeje, sú pre vznik KVCH rovnako rizikové ako
klasické rizikové faktory (Everson a spol., 1996). Otázkou vak
je oprávnenos a objektivita takejto charakteristiky obyvate¾stva
postsocialistických krajín: nebola prevaná èas obyvate¾stva, podobne ako u nás, skôr prispôsobivá, pohodlná a uspokojujúca sa
s osobnými monosami vrátane realizácie svojich ambícií a s ab-
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Tab. 2. Abrupt increase of cardiovascular mortality in Czechoslovakia.

Tab. 2. Prudký nárast KV mortality v Èesko-Slovensku.

is not fully explained  is only partially connected with
main(classical) risk factors(hypertension, hyperlipidemia,
smoking), combined effect of high prevalence of classical
cardiovascular risk factors is important

nie je úplne vysvetlený  je iba èiastoène spojený s výskytom
hlavných (klasických) RF (hypertenzia, hyperlipidémie, fajèenie),
uplatòuje sa kombinovaný úèinok vysokej prevalencie klasických
kardiovaskulárnych rizikových faktorov

presumably further until now unrecognised risk factors can
enhance the effects of classical ones
 psychosocial stress, desillusions and loss of hope with
consequent hostility and aggressiveness (?)
 specific nutritional imbalance with low antioxidants intake and
consequent increase of oxidation stress risk
 insufficient intake of further antisclerotic factors ,e.g. folic acid,
which controls the homocysteine level

je pravdepodobné, e ïalie, zatia¾ nerozpoznané RF môu zosilni
pôsobenie klasických RF
 psychosociálny stres, dezilúzia a strata nádeje s následnou
hostilitou a agresivitou (?)
 pecifická výivová nerovnováha s nízkym príjmom antioxidantov s následným zvýením rizika oxidaèného stresu
 nedostatoèný príjem ïalích protiskleroticky úèinných
faktorov, napr. kyseliny listovej, ktorá kontroluje hladinu
homocysteínu

realisation of preventive measures in the past, also in cardiovascular
programme remained solely on the health resort
the preventive measures taken by health resort were ineffective
the society prevention model was unsuccessful in convincing the
inhabitants of the urgency of preventive measures, above all the need of
life style changes (including eating habits)

solútne pasívnym postojom k vlastnému zdraviu? Egnerová a Cagáò (1986 a 1988) analýzou úmrtnosti na ICHS a cievne ochorenia mozgu v základných zamestnaneckých kategóriách, ktoré sa
uvádzali v 80. rokoch, zistili, e najvyiiu úmrtnos mali drustevníci a èlenovia JRD. Robotníci mali 1,6-krát niiu úmrtnos
ako drustevníci a èlenovia JRD, ale na druhej strane mali 2,6krát vyiu úmrtnos ako zamestnanci (úradníci). Analýza mortality na ICHS na Slovensku (Egnerová a Cagáò, 1986) zhodne
s publikovanými výsledkami z Anglicka (Marmot a spol., 1978;
Rose, Marmot, 1981) ukázala, e najvyia úmrtnos na ICHS je
u manuálne pracujúcich. Najvyia úmrtnos u drustevníkov
a èlenov JRD na Slovensku je pravdepodobne aj vo vzahu s vysokým vekom. U robotníkov a zamestnancov (úradníkov) sa dá
predpoklada rovnaké vekové rozvrstvenie, ale úmrtnos je 2,6krát vyia u robotníkov. Súvisí s nezdravím spôsobom ivota
robotníkov v porovnaní s psychicky pracujúcimi v dôsledku niej vzdelanosti (Marmot a spol., 1978; Rose a Marmot, 1981).
Dá sa predpoklada, e pre vysokú prevalenciu KVCH s následnou vysokou úmrtnosou na ICHS v skupinách obyvate¾stva,
ktoré zistili Egnerová a Cagáò (1986), je rozhodujúci ivotný týl
(s nesprávnou výivou, nadmerným fajèením a príjmom alkoholu), výskyt a adekvátnos lieèby hypertenzie a diatebetu, ivotné
prostredie a sociálne faktory, teda predovetkým základné rizikové faktory. Nedá sa predpoklada, e práve u drustevníkov a èlenov JRD, ako aj u robotníkov mal v sledovanom období väèí
význam chronický stres a tenzia, frustrácia, beznádej a apatia, èo
je v urèitom protiklade s vyslovenými názormi Eversona a spol.
(1996), ktoré preto vyadujú ïalie objektívne zhodnocovanie.
Aj Ginter (1998) uvádza, e jednou z hlavných príèin vysokej mortality zapríèinenej ICHS u pomerne mladých vekových
roèníkov v SR je asi nezdravý ivotný týl, ktorý si osvojila ve¾ká èas populácie, najmä populaèné skupiny s nízkym vzdelaním. Zatia¾ nepublikované údaje získané sociologickým priesku-

na realizácii preventívnych opatrení v minulosti aj v kardiovaskulárnom programe zostal rezort zdravotníctva osamotený
prejavovala sa neúèinnos prevetívnych opatrení zo strany zdravotníctva
v rámci celospoloèenského modelu prevencie sa nepodarilo presvedèi
obyvate¾stvo o naliehavosti preventívnych opatrení, predovetkým
o potrebe zmeny ivotného týlu (vrátane stravovacích návykov)

mom na reprezentatívnej vzorke 1533 muov vo veku 2555
rokov z okresov Trenèín a Levice dokazujú výrazný vplyv vzdelanostnej úrovne: so zvyovaním vzdelania stúpa pravidelný konzum zdravých potravín (mlieko, rastlinné oleje, ovocie a zelenina) obsahujúcich antioxidanty a ïalie protiskleroticky úèinné
faktory, napr. kyselinu listovú, kontrolujúcu hladinu homocysteínu (Boushey a spol., 1995). Na druhej strane so zvyovaním
vzdelania preukazne klesala spotreba vetkých druhov alkoholických nápojov a cigariet. Nápadný bol tie signigikantne vyí
výskyt aktívneho vzahu k ivotu a optimistické hodnotenie budúcnosti u tej èasti obyvate¾stva, ktorá mala vyie vzdelanie.
Takto sa aj u nás potvrdzuje oprávnenos zmeny názoru, ktorý
sa od zaèiatku storoèia dlho udriaval, e AIM je èastejí u blahobytnejích ¾udí s dobrým spoloènským postavením a vyím
psychickým zaaením (manaér, businessman po 40. roku ivota). Dnes sa vak u vie, e výskyt a aj mortalita na ICHS je
vyia v ekonomicky slabích skupinách obyvate¾stva. Zistila sa
jednoznaèná korelácia medzi výkou vzdelávania a socioekonomickou triedou: vzdelanejí ¾udia okrem malých výnimiek sú vo
vyích socioekonomických triedach. Preto sa dajú oèakáva
podobné vzahy medzi úrovòou vzdelania a výskytom ICHS.
Preh¾ad o socioekonomických faktoroch pri prvom akútnom infarkte myokardu a preívaní po òom v závislosti od socioekonomických tried uvádzajú Wilhelmsen a Rosengren (1996). Viaceré túdie v rôznych tátoch potvrdili, e nízka sociálna trieda
je nezávislým rizikovým faktorom pre AIM. V amerických túdiách sa u chorých po akútnom infarkte myokardu zistilo, e mui
s niím vzdelaním, ktorí mali komorové arytmie, boli viac ako
3-krát ohrození náhlou koronárnou smrou pri porovnaní s pacientmi s vyím vzdelaním, ktorí mali také isté arytmie. Rozdiel sa nedal vysvetli výskytom iných rizikových faktorov (vrátane príjmu alkoholu) alebo úrovòou psychosociálneho stresu
(Weiblatt a spol., 1978; Ruberman a spol., 1984).
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Národný program podpory zdravia
Pôvodne vypracovaný Národný program podpory zdravia
(NPPZ) mal podstatne zvýrazni potrebu prevencie pri zabezpeèovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Bol vypracovaný
na základe uznesenia vlády SR roku 1990 a schválený uznesením
vlády a Slovenskej národnej rady roku 1991. NPPZ vypracovala
komisia 72 popredných odborníkov. Poskytoval ve¾mi obsaný
materiál, ktorý vychádzal z komplexného poh¾adu na rieenie zlého
zdravotného stavu obyvate¾stva SR. Jeho úèinnos sa vak dostatoène neuplatnila aj preto, e pri realizácii nebol úzko spätý s èinnosou pracovníkov primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, ako aj tých intitúcií, ktoré pripravujú
zdravotníkov na túto èinnos. Potreba prevencie na Slovensku veobecne a osobitne v klinickej praxi sa zdôrazòovala a publikovala ete pred vypracovaním NPPZ (Cagáò a spol., 1989). Vo vypracovanom NPPZ sa adekvátne rozpracovala. Roku 1994 boli
publikované ve¾mi dôleité odporúèania Európskej kardiologickej spoloènosti, Európskej spoloènosti pre aterosklerózu a Európskej spoloènosti pre hypertenziu (Pyorälä a spol., 1994) o prevencii ICHS v klinickej praxi a neskôr sa súhrn pre klinikov na
prevenciu ICHS v klinickej praxi zverejnil i v domácej tlaèi (Pyorälä a spol., 1996) s úplnou podporou jej potreby.
K zlepeniu pretrvávajúceho nepriaznivého zdravotného stavu obyvate¾ov SR mal prispie aktualizovaný NPPZ, ktorý vláda
SR schválila 11. apríla 1995. Priority (úlohy a èinnosti), ktoré sa
vypracovali na obdobie rokov 19951997, boli zamerané na výkon, výuèbu alebo monitorovanie (výskum) niektorej z nasledujúcich prioritných oblastí:
a) zvýenie pohybovej aktivity,
b) ozdravenie výivy,
c) podpora nefajèenia,
d) prevencia drogových závislostí,
e) výchova k partnerstvu, rodièovstu, manelstvu a prevencii chorôb prenáaných pohlavných stykom vrátane HIV (AIDS),
f) zniovanie vysokého krvného tlaku adekvátnou kombináciou
zloiek na upravenie ivotného týlu.
Aktualizovaný NPPZ sa predovetkým z ekonomických dôvodov zúil na es okruhov, ktoré boli len èiastkami pôvodných 3
z 15 projektov. Riadený je Národným centrom podpory zdravia
(NCPZ). Prínosom je to, e sa na plnení NPPZ nezúèastòujú iba
pracovníci NCPZ, ale aj iných intitúcií s preventívnym zameraním na ochranu zdravia. Významná je spolupráca so zahraniènými intitúciami na realizácii integrovanej intervencie proti neinfekèným chorobám s epidemickým výskytom (napr. Program
CINDI pre Slovensko).
Pre oblas KVCH platí predovetkým, e podstatné zlepenie
zdravotného stavu obyvate¾ov SR sa dá dosiahnu preventívnymi
opatreniami. Preventívna starostlivos musí by neoddelite¾nou
súèasou jednotnej, diferencovanej, modernej lieèebno-preventívnej teórie a praxe medicíny, ktorá v súèasnej etape nazerania na
zdravie a chorobu má najvýznamnejie postavenie pri zabezpeèovaní aktívneho zdravia. Úèinnos irokého komplexu preventívnych opatrení sa môe zabezpeèi iba vtedy, ak sa na nich zúèastòuje celá spoloènos, vrátane vetkých tátnych a vládnych
intitúcií. Zdravotníci, ktorí sú svojou profesiou povolaní ochraòova zdravie, musia sa zapája do prevencie vetci a na kadom
pracovisku. Zdravotnícki pracovníci navye musia by aj príkla-
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dom v dodriavaní zásad správneho ivotného týlu a nemali by
svojím chovaním spochybòova pravdivos a dôleitos takýchto
poznatkov (Cagáò a spol., 1989). Mala by sa èo najskôr akceptova a hlavne zaèa realizova globálna stratégia WHO výchovy lekárov pre zdravie (doctors for health, five star doctors). Výchovu lekárov a lekársku prax treba zamera predovetkým na zdravie
pre vetkých.
V posledných rokoch sa pozornos koncentruje na rozdielnos
zdravotného stavu spoloènosti, populácie, komunít. Je samozrejmé, e rozdiely vytvárajú chorí alebo zdraví jednotlivci. Základnou otázkou je, preèo sú v rôznych populáciách rozdiely vo výskyte jednotlivcov, ktorí tvoria tieto rozdiely, t.j. preèo je urèitá
komunita, populácia, menej alebo viac zdravá, ako sa to zistilo
napr. v súvislom páse na juhu (Egnerová a Cagáò, 1984; Deme
a spol., 1988) a východe Slovenska (Egnerová a Cagáò, 1984),
alebo aj v iných tátoch, napr. v USA (Fenleib, 1995). Pre pochopenie rozdielov v zdraví a chorobnosti spoloèenstiev, populácií
a komunít je potrebné pozna ve¾a tandardných ukazovate¾ov,
determinantov. Spoloènos, populácia, komunita nie je vak len
zhluk indivíduí, ale je to kolektív so spoloènými podmienkami
a správaním. Ve¾ká èas podmienok sa dá zmeni úsilím vedúcich
osobností alebo úsilím zdravotníckych èinite¾ov. Ich úsilie je vak
efektívne iba vtedy, ak je v súlade so sociálnymi zmenami (Rose,
1992).
Trendy výskytu KVCH a KV mortalita v súèasnosti, stredná
dåka ivota
V súèasnosti povaujeme za potrebné upozorni na to, e pomery za obdobie po roku 1989 a do súèasnosti v SR, a to nielen
v zdravotníctve, ale aj v celospoloèenskej a ekonomickej oblasti,
nemôu vies k predstave, e v tomto období sa u koneène vytvárali a vytvárajú predpoklady na to, aby sa výskyt KVCH a zdravotný stav obyvate¾stva podstatnejie, priaznivo zmenil. Stále pretrváva nízka hodnota zdravia v systéme hodnôt, èo sa prejavuje
napr. v spotrebe cigariet a recidívach fajèenia, v ústupe od niektorých zavedených foriem relaxácie, pobytu v prírode a kondièného systematického portovania, v pretrvávaní nezdravého
ivotného týlu s nesprávnou výivou a so zniovaním optimálnej (dlhotrvajúcej a systematickej) fyzickej aktivity. Záujem
o vlastné zdravie sa prejavuje iba vtedy, ak nie je na to potrebná
vlastná aktivita, spoluúèas: je to záujem o zdravie len cestou bez
vlastnej aktivity, bez osobného prièinenia.
Nepriaznivo pôsobia aj ved¾ajie dôsledky ekonomickej transformácie: na jednej strane nezamestnanos a ivot na hranici ekonomického minima, a na strane druhej ivot s mimoriadnym pracovným vypätím na takýto ivot nepripravených, podnikate¾ov. Sem
patria aj problémy súvisiace s transformáciou zdravotníctva: nedostatok finanèných zdrojov pre zdravotníctvo s nedostatoèným
technickým a prístrojovým vybavením, èasový a miestny deficit
niektorých funkcií, ktoré súvisia so veobecnou a cielenou prevenciou vrátane nevyzretého stanoviska zdravotných poisovní
k realizácii prevencie.
Údaje potrebné na podrobné hodnotenie trendov výskytu
KVCH a KV mortality, ako aj strednej dåky ivota (nádej na doitie), sú v súèasnosti na Slovensku nedostatoèné. V urèitom èasovom úseku boli úplne nedostupné. Nie sú k dispozícii údaje
o morbidite, ani o trendoch vývoja rizikových faktorov ateroskle-
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rózy, ktoré sú conditio sine qua non pre kadú konsolidovanú krajinu (Egnerová a spol., 1996). Platí to aj pre sledovanie tzv. predèasnej, vèasnej mortality, ktorá je podstatne významnejím ukazovate¾om ako celková úmrtnos. Celková úmrtnos zahàòa
úmrtnos vetkých vekových roèníkov, predèasná (vèasná) iba
úmrtnos v intervale 064 rokov. Tento údaj je pre strednú dåku
ivota rozhodujúci. Z h¾adiska vývoja KV mortality, je európsky
kontingent zaujímavý tým, e v jeho rôznych èastiach sa v priebehu jedinej generácie medzi rokom 1960 a 1990, prudko zmenila úmrtnos pomerne mladých vekových roèníkov na ICHS a cerebrovaskulárne ochorenia. Medzi vèasnou KV mortalitou muov
a strednou dåkou ich ivota existuje v Európe a neèakane tesná
nepriama korelácia (Ginter, 1996). Málo sa sledujú aj ukazovatele
pozitívneho zdravia a kvality ivota. Niektoré významné údaje
o zdravotníckej a celospoloèenskej závanosti aterosklerózy (a òou
vyvolaných chorôb) a monosti jej kontroly nedávno zosumarizoval a precízne formuloval Rieèanský (1996). Podobne, významné
epidemiologické údaje publikoval Ginter (1997, 1998). V záujme
komplexnosti èas z nich uvádzame aj v tomto preh¾adovom príspevku.
Vývoj vèasnej úmrtnosti zapríèinenej ICHS bol na Slovensku
medzi rokom 1986 a 1995/96 nepriaznivý. Takmer v celej Európe, okrem ZSSR, dolo v tomto období k zrete¾nému poklesu úmrtí
zapríèinených ICHS u muskej, ako aj u enskej populácie. Tento
pokles bol v krajinách Európskej únie pribline 30 % a prekvapivý je kvantitatívne podobný trend v Èeskej republike. U muov
je pokles mortality signifikantný aj v Po¾sku, ale zmeny v SR
a Maïarsku sú nevýrazné. Pokles mortality ien bol v Po¾sku pomerne malý, v Maïarsku prakticky nulový a na Slovensku sa vèasná úmrtnos ien na ICHS dokonca zvýila (Ginter, 1998).
Roku 1994 bola na Slovensku stredná dåka ivota pri narodení muov 68,34 roka a u ien 76,48 roka. Je to o 68 rokov menej ako v krajinách s úspenou kontrolou ICHS v populácii (Egnerová a spol., 1996). Podiel predèasne zomretých muov je 30 %
a ien 27 %, to znamená, e takmer kadý tretí zomierajúci mu
a kadá tvrtá zomierajúca ena na ICHS na Slovensku zomierajú
predèasne. Pozoruhodnosou Slovenska sú ve¾ké rozdiely v dåke
ivota, ktoré sa prejavujú na takom malom území. V SR sú okresy
vzdialené od seba iba nieko¾ko desiatok kilometrov, v ktorých
rozdiel v dåke ivota prevyuje 4 roky. Rozdiel medzi najlepím
a najhorím okresom je takmer 6 rokov (Skrátené ..., 1995). Okrem okresu Èadca vytvárajú vetky okresy s najkratou dåkou
ivota takmer súvislý pás na juhu Slovenska. Stredná dåka ivota
v tomto regióne je podobná ako v Maïarsku. V súvislom páse na
juhu Slovenska (okresy Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky,
Levice, Ve¾ký Krtí, Rimavská Sobota) zistili Egnerová a Cagáò
(1984) v rokoch 19711980 najväèiu mortalitu (viac ako 50 %)
na KVCH. Je zaujímavé, e okrem tohto pásu na juhu Slovenska
a súvislého pásu na východe Slovenska (okresy Svidník, Vranov
a Trebiov) bola podobne vysoká mortalita aj v okrese Trenèín,
ktorý vak má v rokoch 19811993 najväèiu strednú dåku ivota
hneï po okrese Bratislava-mesto. V okrese Èadca dolo k opaènej zmene. Najvyia dåka ivota bola v okresoch Bratislavamesto, Trenèín, Liptovský Mikulá, Topo¾èany, Prievidza a Martin. Rozdiely v strednej dåke ivota ien medzi jednotlivými
okresmi sú ove¾a menie ako u muov. Rozdiely v strednej dåke
ivota muov a ien v jednotlivých okresoch sú 610 rokov.
Najkratia stredná dåka ivota je v okresoch, kde je nízky podiel

muov s vysokokolským alebo stredokolským vzdelaním a naopak vysoký podiel muov, ktorí absolvovali iba základnú kolu.
Predpokladá sa, e v tom má významnú úlohu rozdielny ivotný
týl, rozdiel spôsobu ivota ¾udí s rozdielnym stupòom vzdelania.
Tento predpoklad platí pre muskú èas populácie viac ako pre
enskú èas populácie (Deme a spol., 1998).
Najèastejou príèinou smrti spomedzi KVCH je ICHS s jej
vyvrcholením  AIM a cievna choroba mozgu. Tieto dve lokality aterosklerózy spôsobujú u nás viac ako 90 % vetkých úmrtí na
KVCH. Vlastná ICHS tvorí 75 % celej kardiovaskulárnej mortality, èo je v absolútnych èíslach pribline 21 000 úmrtí roène. Ak
predpokladáme priemernú dåku pobytu v nemocnici pre ICHS,
vrátane AIM iba 10 dní, potom vynaloené výdavky len na ICHS
tvoria nieko¾ko 100 miliónov Sk roène (Rieèanský a spol., 1995).
Premorenos naej populácie rizikovými faktormi aterosklerózy
je hrozivá  a 71 % obyvate¾ov má 1 alebo viac rizikových faktorov, èo poukazuje na vysokú ohrozenos naej populácie aterosklerózou podmienenými ochoreniami. Dlhodobé trendy celkovej
úmrtnosti a úmrtnosti na KVCH u nás ukazujú, e úmrtnos na
KVCH, predovetkým ICHS, ak sa nepríjmu úèinné opatrenia, sa
bude aj v nasledujúcich rokoch zvyova (Egnerová a spol., 1992).
Nepriaznivý je najmä vzostup chorobnosti a úmrtnosti na ICHS
muov stredného veku (4049-roèných). Vyraïujú sa tak z aktívneho ivota osoby v najproduktívnejom období pred dosiahnutím strednej dåky ivota, èím výrazne prispievajú k jej skracovaniu.
Pri týchto nepriaznivých údajoch treba upozorni ete na niektoré veobecne závané skutoènosti, ktoré môu ovplyvni trend
výskytu KVCH a vysokú mortalitu na tieto ochorenia v budúcnosti:
 priebeh transformácie na Slovensku s výraznými rýchlymi
politickými, sociálnymi a ekonomickými zmenami, a to aj
v oblasti zdravotníctva,
 celospoloèenská atmosféra s malým záujmom o zdravotníctvo (okrem u chorých, alebo inak postihnutých obèanov),
 nesystémový prístup k realizácii a ku kvalite prevencie v primárnej zdravotnej starostlivosti a v klinickej praxi,
 nezavádzanie komplexných celospoloèenských preventívnych
opatrení,
 nedostatoèný záujem o prevenciu v primárnej starostlivosti
a v klinickej praxi s preferovaním lieèby, ktorá niekedy nadobúda a agresívny charakter,
 chýbanie dostatoèných finanèných zdrojov na realizáciu prevencie, vrátane formulovania stanoviska zdravotných poisovní k realizácii prevencie.
V súèasnosti nemôeme na Slovensku poveda, e KVCH
a mortalitu, predovetkým na ICHS a AIM adekvátne kontrolujeme a e vytvárame priaznivé predpoklady do budúcnosti s cie¾om
èo najskôr dosiahnu výraznú zmenu vo výskyte KVCH a výrazný pokles KV mortality.
Aj keï výpoèet nepriaznivo pôsobiacich faktorov nie je a ani
nemôe by úplný, vetko to, èo sme uviedli, je adekvátnou výzvou na konanie: komplexne na Slovensku vyuíva vetky preventívne monosti na zniovanie morbidity a mortality na KVCH
a na zlepenie starostlivosti o chorých s KVCH.
Postsocialistické krajiny dnes ani zïaleka netvoria jeden homogénny celok. Aj preto, e ete neuplynul dostatoène dlhý èas,
nedajú sa robi jednoznaèné závery, ktoré by vysvet¾ovali také
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výrazné rozdiely zmien mortality na KVCH v jednotlivých krajinách a rozdielne trendy jej vývoja. Po 23 desaroèiach podobného vývoja mortality na KVCH v strednej a východnej Európ,
sú trendy na tieto ochorenia v 90. rokoch prekvapujúco ve¾mi rozdielne. Ïalej budeme venova pozornos hodnoteniu situácie v Rusku a Po¾sku. V týchto krajinách sú zmeny po 90. rokoch najviac
divergentné.
Ve¾mi varovné sú informácie z Ruska, kde v 90. rokoch dolo
k takým zmenám v politickej, ekonomickej a spoloèenskej oblasti,
ktoré nemajú v iných, aj v postsocialistických tátoch obdobu.
Napríklad roku 1994 mal 20-roèný ruský mu iba 50 % ancu, e
sa doije 60 rokov, kým pre mua v rovnakom veku v Anglicku
a USA dosahovala táto pravdepodobnos a 90 %. Tento stav nadväzuje na dlhodobý trend, ktorý sa v Rusku zaèal v 60. rokoch,
odkedy postupne klesala stredná dåka ivota muov a stagnovala
u ien. Je to kontrast pri porovnaní so západnými krajinami, v ktorých sa stredná dåka ivota poèas týchto desaroèí trvale zvyovala. Uvedené zmeny vplývajú na vetky oblasti ivota vrátane
verejného zdravia. V prvej polovici 90. rokov sa zistil v Rusku
taký prudký vzostup ukazovate¾ov úmrtnosti a taký prudký pokles strednej dåky ivota, aké sú pre rozvinuté krajiny v èase mieru
a nepredstavite¾né. Notzon a spol. (1998) sa pokúsili zhodnoti
podiel jednotlivých príèin úmrtnosti na celkovom vývoji úmrtnosti a skrátení strednej dåky ivota v ruskej populácii po rozpade Sovietskeho zväzu. túdia je výsledkom spolupráce medzi ruskými a americkými ústavmi, Intitútom verejného zdravia v Rusku
a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA. Zdrojom údajov o úmrtnosti boli ruské a americké tatistické demografické
údaje od roku 1990 do roku 1994. Sledovala sa hlavne úmrtnos,
stredná dåka ivota a vplyvy na zmenu strednej dåky ivota. S pouitím tandardných tatistických postupov sa pre kadý rok vypoèítavala stredná dåka ivota a potom sa zhodnotil vplyv jednotlivých vybraných príèin na úmrtnos pod¾a vekových skupín.
Údaje zo severoamerických tatistík sa pouili pre porovnávanie,
ruské tatistiky boli spracované tak, aby sa dali porovna s americkými údajmi. Zistilo sa, e od roku 1990 do roku 1994 sa úmrtnos korigovaná na vek zvýila takmer o 33 %. V tomto období
výrazne klesla stredná dåka ivota muov zo 63,3 na 57,7 roka
(o 5,6 roka!) a ien zo 74,4 na 71,2 roka (o 3,2 roka). Naopak
v USA sa stredná dåka ivota zväèila u muov zo 71,8 na 72,4
roka a u ien zo 78,8 na 79,0 roka. Skrátenie strednej dåky ivota v ruskej populácii bolo v 75 % a viac spôsobené vzostupom
kardiovaskulárnej mortality vo vekovej skupine 2564-roèných.
Celkovo úmrtnos z kardiovaskulárnych príèin (choroby srdca
a mozgové cievne príhody) a zranenia tvorili 65 % skrátení strednej dåky ivota. Zdá sa, e toto výrazné zhorenie zdravotného
stavu ruskej populácie podmieòuje súèasne nieko¾ko èinite¾ov,
medzi ktoré patrí ekonomická a spoloèenská nestabilita, vysoká
miera abúzu tabaku a alkoholu, zlá výiva, depresia a zhorenie
úrovne zdravotníckych sluieb. Zo zistených výsledkov vyplýva
aj pouèenie a varovanie pre iné krajiny: stredná dåka ivota sa
nesmie povaova za trvalý stav, môe sa zníi za mimoriadnych
okolností, dokonca rýchle a podstatne (Chrdle, 1998: Leon a kolnikov, 1998).
Notzon a spol. (1998) sa pokúsili napravi aj doterajiu informaènú blokádu krízy verejného zdravotníctva v Rusku (primeranú pozornos jej nevenovali ani svetoví odborníci na verejné zdravie) poukázaním na jej rozmery, zhrnutím doterajích poznatkov
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a nálezov ïalích výskumných skupín. Rozpad Sovietskeho zväzu a následná spoloèenská, ekonomická a politická transformácia v Rusku boli obrovským zdrojom stresu. Mnoho èastí systému sociálneho zabezpeèenia zaniklo a výrazne poklesla reálna
hodnota príjmov. Mortalita v najmladích a najstarích vekových
skupinách, ktoré sa inak povaujú za najzranite¾nejie, sa vak
zmenila len ve¾mi málo. Prekvapujúco boli najviac postihnutí mui
aj eny v najproduktívnejích vekových skupinách (3049-roèní). Vo vekovej skupine 4044-roèných sa od roku 1987 do roku
1994 zvýila mortalita muov 2,43-krát a ien 1,96-krát. Svedèí
to o tom, e najväèie ekonomické postihnutie populácie, ktoré
by ovplyvnilo predovetkým ekonomicky najviac závislú èas obyvate¾stva (najmladie a najstarie vekové skupiny), pravdepodobne nemá rozhodujúcu úlohu v zhorení ukazovate¾ov mortality.
Rozbory pod¾a zemepisných oblastí ukazujú, e k najväèiemu
poklesu strednej dåky ivota dolo v mestských a ekonomicky
najrozvinutejích oblastiach európskej èasti Ruska. Náhle ekonomické a spoloèenské zmeny, ku ktorým dolo po páde predchádzajúceho reimu, sa najvýznamnejie prejavili v oblastiach, ktoré vïaka relatívnemu bohatstvu a spojeniu so svetom sa mohli
realizova naj¾ahie a najrýchlejie. Naopak, v najviac izolovaných,
vzdialených a menej rozvinutých oblastiach tieto zmeny vznikali
pomalie. Najväèia mortalita sa prejavila u osôb s najniím vzdelaním. To viedlo k ïaliemu zvýrazneniu rozdielov v mortalite
medzi skupinami s rôznou úrovòou dosiahnutého vzdelania, ktoré existovali u pred rozpadom Sovietskeho zväzu. Notzon a spol.
(1998) dochádzajú k záveru, e prudké skrátenie strednej dåky
ivota v 90. rokoch je spôsobené viacerými faktormi, ktorými sú
ekonomická a spoloèenská nestabilita, nadmerné fajèenie a konzumácia alkoholu, nesprávna výiva, depresia a zhorenie úrovne
zdravotníctva. Za najvýznamnejí rizikový faktor sa povauje alkohol, ktorý má v súèasnej kríze hlavnú úlohu. Pitie alkoholu v ruskej spoloènosti je hlboko zakorenené ako súèas muskej kultúry,
a preto sú spoloèenské zábrany pitia alkoholu minimálne. Autori
sa ïalej domnievajú, e zdravie ruskej populácie bude závisie od
ekonomického rastu, ktorý vak musí by sprevádzaný zmiernením pôsobenia spoloèenského stresu. Predpokladá sa, e aj nerovnos v príjmových kategóriách a nedostatok spoloèenskej spolupatriènosti majú na zdravie populácie negatívny úèinok. Zväèujúce
sa rozdiely medzi príjmovými kategóriami v Rusku sú zdrojom
obáv a môu podkopa nástup pozitívneho trendu ukazovate¾ov
oèakávanej dåky preívania, ktorý sa pozoruje od roku 1995, keï
sa pod¾a najnovích údajov v Rusku zastavil prudký pokles strednej dåky ivota.
Na druhej strane môu by pre nás ve¾mi nádejné poznatky
z Po¾ska, ktoré ukazujú aj východiská. V rokoch 19911994
dolo v Po¾sku k výraznému, v mierovom období bezprecedentnému poklesu mortality u chorých s ICHS (Zatonski a spol.,
1998). Dá sa porovna s poklesom mortality na KVCH (pribline
20 % v priebehu 23 rokov), ku ktorému dolo poèas 2. svetovej
vojny v Nemcami okupovanom Nórsku (Strom a Jensen, 1951).
Je obdobný poklesu mortality u chorých s ICHS, ktorý sa pozoroval v neskorých 60. a 70. rokoch v niektorých západných krajinách (Austrália, Nový Zéland, USA, Fínsko, Belgicko). Výrazná
zmena trendu mortality v Po¾sku po predchádzajúcom dlhodobom
vzostupe mortality na KVCH bola rovnako ve¾ká u muov i ien,
najvýraznejia (viac ako 20 %) u osôb vo vèasnom strednom veku.
Vo vekovej skupine 4564-roèných sa pozoroval najväèí pokles
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mortality na ICHS a aterosklerózu (okolo 25 %), kým pokles
mortality na mozgové cievne príhody bol menej výrazný (menej
ako 10 %).
V Po¾sku, podobne ako v iných postsocialistických krajinách,
dolo po roku 19881989 tie k mnohým rýchlym a závaným
politickým, ekonomickým a sociálnym zmenám. Výrazný pokles
mortality na ICHS a mení pokles mortality na mozgové cievne
príhody v rokoch 19911994 nevysvet¾ujú súèasne prebiehajúce zmeny v konzumácii alkoholu, fajèení, socioekonomických
indexov a ani zdravotnej starostlivosti. Napr. výdavky na zdravotnú starostlivos sa po roku 1989 nezvýili, v súèasnosti je to pribline 130 dolárov na osobu. Aj vyuívanie katétrových výkonov
je limitované a napr. frekvencia realizácie PTCA je menej ako 60
na milión obyvate¾ov (v západnej Európe je to 900 a v USA 1300).
Obdobie transformácie pravdepodobne nezniuje ani pôsobenie
stresu. Nezamestnanos je pribline 15 %, poèet samovrád sa v období rokov 19891994 sa zvýil u muov o 25 % a o 10 % u ien.
Poèet zavradených sa zvýil viac ako o 50 %. Zatonski a spol.
(1998) predpokladajú, e pozorovaný priaznivý trend vývoja mortality na KVCH je predovetkým v dôsledku výraznej zmeny v zloení potravy s poklesom konzumácie ivoèínych tukov o 23 %,
so vzostupom konzumácie rastlinných tukov o 48 % a so zvýenou konzumáciou èerstvého ovocia a zeleniny, vrátane konzumácie importovaného ovocia (hlavne banánov).
Ak sa prechod zo ivoèínych tukov na rastlinné tuky vo výive skutoène najviac zúèastòuje na poklese mortality na ICHS,
nemusí to by vzh¾adom na poznatky Lawa a spol. (1994) v dôsledku priameho vplyvu tejto zmeny na cholesterolémiu, ktorej
hodnoty u obyvate¾ov Po¾ska nie sú výrazne vysoké. Burr a spol.
(1989) a De Lorgeril a spol. (1994) poukázali na iné moné mechanizmy. U chorých po prekonanom IM v neskorých tádiách
ICHS s vysokým rizikom môe ís o priaznivý vplyv v dôsledku
zmien koagulácie a zníenia výskytu arytmií vyvolaných hypoxiou (McLennan a spol., 1996; Charnock, 1994). Vplyv diétnych
zmien na koaguláciu a výskyt arytmií sa u chorých s ICHS prejaví skoro a v krátkom èasovom úseku zníením mortality.
Zatonski a spol. (1998) nielen podrobne analyzovali neplánovaný naturálny ekonomický experiment v Po¾sku v priebehu
súèasne prebiehajúcej neobvykle rýchlej politickej a ekonomickej transformácie, ale prispeli aj k väèiemu pochopeniu toho, e
mortalitu na ICHS netreba vdy dáva len do súvislosti s klasickými rizikovými faktormi (WHO MONICA PROJECT, 1994). Je
ïalím dôvodom proti tomu, aby sa napr. poznatky z USA zoveobecòovali bez podrobnej analýzy súèasnej pecifickej situácie
v analyzovanej oblasti alebo krajine. Kadý pokus o zlepenie
zdravotného stavu obyvate¾ov strednej Európy musí preto vychádza z analýzy kardiopulmonálnej mortality v tomto regióne
a z podrobnej analýzy faktorov, ktoré ju môu ovplyvòova. Vdy
treba zisova aj to, èi pokles kardiovaskulárnej mortality je pre
zmenovanie incidencie, letality alebo oboch. Redukovaná incidencia poukazuje na efektívnos preventívnych prístupov a redukovaná letalita na efektivitu zdravotnej starostlivosti (Pal-de Bruin a spol., 1998). Platí to aj pre stabilizované a ekonomicky silné
krajiny. Tak napr. v Holandsku zistili, e zníenie výskytu AIM
(najviac vo vekovej skupine 4564-roèných) v rokoch 1978
1994 je vo vzahu k poklesu jeho incidencie v dôsledku zmien vo
výskyte rizikových faktorov, predovetkým poètu fajèiarov. Divergentné trendy výskytu rizikových faktorov na zaèiatku 90. ro-

kov (zníenie hladín lipidov, nemeniaci sa poèet fajèiarov, pokles
lieèených hypertonikov a zvyovanie výskytu obezity) vak významne ovplyvòujú monos predpoveda v budúcnosti výskyt AIM
v Holandsku. Je vhodnejie hovori len o trendoch. Pre rozdiely
napr. v registraèných prístupoch a v definíciách sledovaných stavov nedajú sa robi ani adekvátne porovnávania medzi rôznymi
krajinami (Pal-de Bruin, 1998). Aj údaje z jednej krajiny, napr.
z USA, môu by rozdielne (Goldman a Cook, 1984; Hunink
a spol., 1997). Wilhelmsen a spol. (1997) uvádzajú, e klesajúca
vèasná mortalita vo védsku u chorých po AIM je urèite v dôsledku úèinnejej lieèby v nemocnici, ale súèasne (keïe k väèine úmrtí na ICHS dochádza mimo nemocnice a u ¾udí, ktorí ani
nevedeli, e majú ICHS) zdôrazòujú, e prevencia a aj mimonemocnièný manament u chorých s ICHS sú stále ve¾mi významné.
Prevencia a epidemiológia KVCH v súèasnosti sú zrejme zloitejie, ako sme si to ete donedávna mysleli. Tak zo strategického
h¾adiska môe o ïalom vývoji KV morbidity rozhodova nielen
rozvoj zdravotníckych sluieb a preventívnych opatrení na Slovensku, ale napr. aj rozvoj vzdelanostnej úrovne Slovenska (Ginter, 1998). Je nevyhnutné, aby sa realizáciou primárnej starostlivosti a edukáciou obyvate¾stva o nevyhnutnom modifikovaní
ivotného týlu dosiahla redukcia kardiovaskulárnej mortality.
Práve tak je potrebné aj zvýenie záujmu nemocnièných lekárov
o sekundárnu prevenciu.
Trend kardiovaskulárnej mortality v budúcnosti, aj v krajinách,
kde dolo k jej poklesu, môe nepriaznivo ovplyvni:
 starnutie populácie so zvýením poètu chorých s ICHS a s ich
zvýenou vulnerabilitou k tomuto ochoreniu,
 potreba zvyovania celkových nákladov na kontrolu KVCH.
Predpokladá sa, e napr. v USA celkové náklady poèas nasledujúceho desaroèia (mimo inflácie) stúpnu viac ako o 50 %
(Lavie a Ugwold, 1997). Bonneux a spol. (1994) uvádzajú,
e poèet chorých s infarktom myokardu bude okolo roku 2010
viac ako dvojnásobný. Aj poèet chorých s chronickou formou
ICHS sa v starích vekových skupinách dramaticky zvýi. Toto
èiastoène vysvet¾uje, preèo poiadavky na zdravotnú starostlivos sa budú v budúcich rokoch zvyova (Pepine, 1997) tak,
e aj v ekonomicky silných krajinách nebude jednoduché nájs
zdroje na ich krytie. To môe by príèinou nepriaznivého trendu výskytu KVCH aj v prípade, e medicína bude ma prostriedky potrebné na dramatické zníenie incidencie, ako aj
mortality na KVCH, a to dokonca aj v prípade, e v zdravotnej politike sa dá tomuto cie¾u priorita.
Pre diagnostiku a lieèbu ICHS v budúcnosti budú významné
nielen ïalie technologické zdokonalenia a objavy, ale malo by sa
zmeni aj to, e na ICHS reagujeme a po jej manifestácii. Bolo by
ideálne, keby budúcnos bola menej v rukách odborníkov disponujúcich technológiou, ktorú potrebuje stále väèí poèet pacientov s ICHS, ale naopak, mala by by viac v rukách lekárov primárnej starostlivosti, ktorí môu zohra najvýznamnejiu úlohu
v prevencii ICHS. Aj výskyt náhlej srdcovej smrti, ktorá môe by
prvou a súèasne poslednou a jedinou manifestáciou ICHS u 1/4
a 1/3 chorých, vyaduje, aby diagnostika, manament a hlavne
prevencia bola v budúcnosti stále viac stredobodom pozornosti
lekárov primárnej starstlivosti (Lavie a Ugwold, 1997). Pracovníci primárnej zdravotnej starostlivosti potrebujú súbor informácií
o skutoènom význame a racionálnom spôsobe kontroly KVCH.
Informácie musia vychádza zo zásady, e cie¾om je zvýenie kva-
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lity ivota a jeho predåenie odstránením rizík, ktoré sú alebo v budúcnosti budú odstránite¾né. Je moné, e ve¾a pracovníkov primárnej zdravotnej starostlivosti nemá jasno v otázkach prevencie
v klinickej medicíne a v kadodennej, aj ambulantnej, praxi. Treba im zabezpeèi lepiu informovanos a treba im pomôc v rozpoznávaní situácie, kedy prevencia predstavuje to najlepie, èo
medicína môe poskytnú.
Prevencia
Prevencia predovetkým primárna (hlavne populaèná stratégia zameraná na zmenu ivotného týlu, ivotného a pracovného
prostredia a na zmenu tých sociálnych a ekonomických determinantov, ktoré sú v príèinnej súvislosti s masovým výskytom ICHS)
a potom sekundárna (odvrátenie ïalieho nepriaznivého vývoja
ICHS u u postihnutých osôb) rozhoduje o úspenosti kontroly
KVCH. Spolu so stratégiou vysokého rizika, ktorá zahròuje preventívnu starostlivos o jednotlivcov s vysokým rizikom aterosklerózy a ICHS sa navzájom dopåòajú a predstavujú koordinovanú stratégiu na zníenie rizika vzniku ICHS. Najväèiu úèinnos
má populaèná stratégia. Potvrdili to pretrvávajúce dlhodobé úspechy, ktoré sa v boji proti epidémii KVCH dosiahli a dosahujú vo
viacerých krajinách. Primárna prevencia sa musí realizova predovetkým celospoloèenskými mechanizmami, sekundárna prostredníctvom zdravotníctva (Rieèanský, 1996). Prevenciu treba chápa ako dynamický ambivalentný proces. Dnes u nielen lekár
zodpovedá za zdravie, ale najmä obèan (zdravý, chorý) sa musí
nauèi by zodpovedný za správnu prevenciu, èím sa bude aktívne
podie¾a na udrovaní svojho zdravia. Ak je zabezpeèenie nákladov na prevenciu nedostatoèné, treba aby sa obmedzené prostriedky
na zdravotníctvo, ktorých nie je nadostaè ani v ekonomicky silných tátoch, múdro a spravodlivo rozdelili pri repektovaní priorít. Treba pri tom vyuíva odborný potenciál Slovenskej kardiologickej, ale aj internistickej spoloènosti a aj Spoloèností
praktického (rodinného) lekárstva, ktoré sa bezprostredne nezúèastnili (neboli oslovené) na vypracovaní aktualizovaného NPPZ,
èo vzh¾adom na zdravotnícku a celospoloèenskú závanos (vrátane ekonomickej) KVCH je znaène neadekvátne. Je oprávnenou,
nevyhnutnou potrebou zvýi úèas kardiologických aktivít v oblasti expertíznej, konzultatívnej a riadiacej, ako aj výkonnej. Je
tie dobré, ak sa preventívny projekt dostane po stránke organizaènej i po stránke realizaènej na profesionálne základy. Na realizáciu preventívnych projektov, ako aj na úspené vyuitie z neho
získaných poznatkov na podstatné zlepenie alebo obplyvnenie
nepriaznivej zdravotnej prognózy obyvate¾stva, má ve¾ký význam
zapojenie profesionálnych skupín odborných expertov, intitucionálnych a spoloèenských organizácií vrátane orgánov tátnej správy. Na realizáciu preventívnych projektov je potrebná aj priaznivá
spoloèenská atmosféra.
Úsilie finanènej a riadiacej politiky v zdravotníctve musí dosiahnu správnu proporciu medzi prostriedkami poskytovanými na
prevenciu KVCH a prostriedkami, ktoré sa vynakladajú na ich
lieèbu (Rieèanský, 1996). Je to odôvodnené o to viac, e investova do prevencie KVCH je v koneènom dôsledku pre zdravie populácie, ako o tom svedèia zahranièné skúsenosti, výhodnejie,
prospenejie a lacnejie.
Investovanie do zdravia je najlepou investíciou, akú môe
¾udská spoloènos, tát, rôzne organizácie, odborné expertné sku-
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piny aj jednotlivci urobi v situácii, keï je zdravotný stav obyvate¾stva a tie ekonomika na neiaducej úrovni. Investície do zdravia srdca sa viacnásobne vrátia v prípade, e sa vyuijú cielene na
zníenie a likvidáciu tých príèin a stavov, ktoré sú prioritné. Redukcia výskytu napr. kardiovaskulárnych chorôb bude znamena
nielen zlepenie zdravotného stavu obyvate¾stva, ale aj zníenie
nákladov na zdravotnú starostlivos s následnou ekonomickou prospenosou (Katalánska deklarácia. Investovanie do zdravia srdca,
1996).
V mnohých tátoch, podobne ako u nás, ete stále pretrváva
ako hlavný objekt záujmu a problém zdravotníctva oblas financovania a organizácie zdravotníctva. Rôzne podoby medicíny
zaloenej na údajoch (evidence based medicine) si vak u nali
alebo nachádzajú svoje miesto v zdravotníckych systémoch èlenských tátov WHO. Kvalita sa stala k¾úèovým termínom pri posudzovaní úrovne zdravotníckej starostlivosti. V aktuálne vypracovanej Koncepcii národnej politiky rozvoja kvality zdravotnej
starostlivosti MZ SR sa zdôrazòuje, e klasickým modelom pre
trvalé, cyklické zabezpeèovanie je auditný cyklus. Aktivity zdravotníckych pracovníkov (predovetkým lekárov) na miestnej úrovni
sú hybnou silou tohto procesu a tvoria základòu pre rozvoj kvality, ktorá by sa mala sta súèasou rutinnej praxe. Lepie poznanie
faktorov, ktoré majú vplyv na kvalitu zdravotnej starostlivosti, má
dosah i na organizáciu sluieb. Zmena organizácie èinnosti alebo
truktúrneho usporiadania vedie èasto k zlepeniu úèinnosti a výkonnosti alebo dostupnosti starostlivosti. Z uvedených dôvodov
sa u na Slovensku pristúpilo k realizácii projektu Audit diagnostického a terapeutického postupu u chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami, ktorý predstavuje komplexný prístup v tejto
problematike s predpokladaným významným prínosom pre prax
vrátane ekonomického vplyvu. Je to zárodoèné semienko a prvý
konkrétny prístup vo vyuívaní auditu v zdravotníctve SR. Realizácia projektu AUDIT by mala bezprostredne vies k vytvoreniu
registra AIM v SR. Toto nám umoní pozna aktuálny manament
chorých s AIM v súèasnej klinickej praxi a získa údaje o tom,
ako sa výsledky ve¾kých randomizovaných túdií vyuívajú v klinickej praxi a ako prispievajú k zlepeniu starostlivosti o chorých
s AIM nielen poèas hospitalizácie, ale aj po ich prepustení z nemocnice.
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