
36 SOCIÁLNA PODPORA A GÉN PRE SEROTONÍNOVÝ TRANSPORTÉR

RECENZIA

J. Jurkovičová: Vieme zdravo žiť ?

Lekárska fakulta UK, Bratislava 2005, 166 s.

Takmer 17 000 vyšetrených osôb, ž rokov práce v teréne
na Slovensku, rozhovory a analýzy sa stali základom pre
monografiu Vieme zdravo žiť ? Za spravodajskými číslami
sú otázky odborníkov, ako si vážime svoje zdravie. V ro-
koch 1999–2004 sa v súlade s poslaním Úradu verejného
zdravotníctva SR uskutočnilo viacero podujatí zameraných
na prevenciu a podporu zdravého životného štýlu – Zdravé
mestá, Zdravé pracoviská, pojazdné laboratórium Forabus
a cielená intervencia. Podujatia finančne zabezpečili far-
maceutická spoločnosť Pfizer a spoločnosť Unilever. Mono-
grafia Vieme zdravo žiť ? tak prezentuje súhrnné výsledky
vyšetrení nebývalo veľkej vzorky populácie (16 907 osôb)
v 49 mestách na Slovensku.
Vyšetrenia mapovali výskyt širokého spektra rizikových

faktorov kardiovaskulárnych chorôb – biologických, psy-
chosociálnych a faktorov životného štýlu. Hlavnými sledo-
vanými rizikovými faktormi sa stali nadhmotnosť/obezita,
vysoký tlak krvi, zvýšená hladina celkového cholesterolu
v krvi a fajčenie.

”
Našli sme len 11,1 percent mužov a 18,2

percent žien bez týchto rizikových faktorov“, stručne zhŕňa
MUDr. Jana Jurkovičová CSc., autorka monografie.
Vyšetrenia na mieste často odhalili aj rizikové faktory

kardiovaskulárnych ochorení u zjavne zdravých osôb. Spra-
covanie údajov prispelo k pomenovaniu hlavných problé-
mov v zdravotnom stave a životnom štýle slovenskej popu-
lácie. V 23 kapitolách MUDr. Jurkovičová takto porovnáva
svetové trendy, aktuálny stav, popredné svetové štúdie, zau-
jímavé skúsenosti a odporúčania relevantné pre slovenskú
realitu.
V priebehu sledovaných šiestich rokov veľmi mierne kle-

sol výskyt nadhmotnosti, vysokého tlaku krvi a zvýšenej

hladiny celkového cholesterolu. Fajčenie má však stúpajúci
trend u mužov aj u žien. Nepriaznivé trendy majú aj psy-
chosociálne faktory, kde stúpa stresová záťaž v zamestnaní
a výskyt príznakov depresie. V stravovaní klesá konzumá-
cia mlieka, ovocia, rýb a stúpa konzumácia alkoholu a po-
travín rýchleho občerstvenia v mladšej populácii. Výsledky
však poukazujú na smutný fakt, že zodpovednosť za vlastné
zdravie si ľudia síce uvedomujú, ale ich nesprávne návyky
pretrvávajú. Prístup k ochrane a podpore vlastného zdravia
zostáva stále pasívny a proklamatívny.
Ženy majú v priemere lepšie všetky výsledky objektív-

nych vyšetrení s výnimkou celkového cholesterolu, zdrav-
šie sa stravujú, menej fajčia, konzumujú menej alkoholu,
ale majú nižšiu fyzickú aktivitu a horšie ukazovatele du-
ševného zdravia v porovnaní s mužmi. Takmer všetky pa-
rametre sa zlepšujú so zvyšujúcim sa stupňom vzdelania.
V rámci regiónov najlepšie výsledky objektívnych vyšet-
rení boli u obyvateľov veľkých miest (Bratislava, Košice),
najhoršie výsledky v okresoch južného a východného Slo-
venska.

”
Spracovaním a zverejnením komplexného materiálu

chceme prispieť k informovanosti najmä lekárov prvého
kontaktu a verejného zdravotníctva, osloviť poslucháčov
medicínskych odborov a pracovníkov v zdravotníctve“,
uzatvára MUDr. Jurkovičová. Poďakovanie patrí pracovní-
kom regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Ústavu
hygieny Lekárskej fakulty UK, participujúcim lekárom, pra-
coviskám a mestám, zástupcom slovenských médií a spoloč-
nostiam Pfizer a Unilever.
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Strategickým zámerom autorky bolo pripraviť publiká-
ciu, ktorá by relevantným spôsobom prispela k lepšej in-
formovanosti laickej a odbornej verejnosti o výskyte a za-
stúpení rizikových faktorov neprenosných ochorení v slo-
venskej populácii. V tomto smere sa autorkina ambícia pri
písaní monografie zišla s viacerými cieľmi stratégie SZO
Zdravie pre všetkých v 21. storočí, najmä však s cieľom č. 8

”
znížiť výskyt neinfekčných chorôb“ a cieľom č. 11

”
zdravší

spôsob života“. Z tohto hľadiska o závažnosti a aktuál-
nosti publikácie nemožno pochybovať. Publikáciu autorky
MUDr. J. Jurkovičovej, PhD., považujem za významný prí-
nos pre vzdelanie širokej populácie. Autorka v nej doku-

mentuje možnosti prevencie širokého spektra civilizačných
ochorení, ktoré v konečnej fáze vedú k tomu, že Sloven-
sku patrí popredné miesto v úmrtnosti na tieto ochore-
nia. Práve vyhýbanie sa ovplyvniteľným rizikovým fakto-
rom (akými sú napríklad fajčenie, obezita, konzumácia al-
koholu, stresový spôsob života) môže viesť k významnému
zníženiu frekvencie ochorení skracujúcich náš život. Preto
takúto publikáciu treba privítať.
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