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Pôvodná práca 
 

Zdravotná situácia a psychika v štátoch Vyšegrádskej štvorky 

Emil Ginter1, Igo Kajaba2, Viera Panaková 3  

 

Motto: „Žiť bez nádeje znamená prestať žiť.“  
Fjodor Michajlovič Dostojevskij  

 
Súhrn 
Ekonomické i zdravotné zaostávanie štátov Vyšegrádskej štvorky (V4 - Slovensko, Česko, Poľsko a Maďar-
sko) bolo zapríčinené historickým vývojom. Tieto krajiny po 2. svetovej vojne pod vplyvom ZSSR ovládol 
komunizmus. Až po páde totality došlo k okamžitému a prenikavému zlepšeniu. Rýchlosť nárastu strednej 
dĺžky života a pokles kardiovaskulárnej mortality naznačuje, že v prvých rokoch malo významnú úlohu zlep-
šenie psychického stavu obyvateľov V4. Medzi zdravím populácie, kvalitou jej života a jej pozitívnym rozvo-
jom existujú tesné vzťahy: čím je človek zdravší a vzdelanejší, tým väčšie má predpoklady na dosiahnutie 
vyššej kvality života a súčasne rast kvality života spôsobený rastom ekonomiky a vzdelanosti je spojený so 
zlepšovaním zdravotného stavu jedinca a spoločnosti. Optimistický pohľad naznačuje, že štáty V4 by sa 
v priebehu asi desiatich rokov mohli začleniť medzi vyspelé demokratické štáty Európy nielen v ekonomike, 
ale aj v normalizácii zdravotného stavu obyvateľstva. Prekážkou môžu byť obezita, diabetes, fajčenie, drogy, 
ale najmä chýbanie snahy o zlepšenie súčasnej závažnej socio-ekonomickej situácie vo väčšine krajín V4. 
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V demokratických krajinách bol vývoj zdravotného sta-
vu v 20. storočí kontinuálny a možno ho lineárne extrapolo-
vať od r. 1970 do ďalších desaťročí. V biologických a lekár-
skych vedách 20. storočia došlo k revolučnému pokroku, 
ktorý sa v demokratických štátoch rýchle preniesol aj do le-
kárskej praxe. Rozvoj poznatkov o etiológii ochorení, o no-
vých diagnostických a liečebných postupoch sa prejavil 
podstatným zvýšením kvality života a predĺžením strednej 
dĺžky života (SDŽ). Toto však nebol prípad štátov Vyšeg-
rádskej štvorky (V4 - Slovensko, Česko, Poľsko a Maďar-
sko), ktoré po 2. svetovej vojne pod vplyvom ZSSR ovládol 
komunizmus. V porovnaní s demokratickým Rakúskom, 
ktoré malo ešte r. 1970 rovnakú SDŽ ako štáty V4, 
v Rakúsku sa začala SDŽ mužov prudko zvyšovať, zatiaľ čo 
v krajinách V4 došlo k stagnácii a v Maďarsku dokonca až 
k poklesu (1, obr. 1). 
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Obrázok 1. Stagnácia strednej dĺžky života mužov 
v komunistických krajinách V4 ostro kontrastuje s ná-
rastom dĺžky života v demokratickom Rakúsku. 
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 Vzniká otázka, ako je možné, že v období rokov 1970–
1990, keď aj v štátoch V4 dochádzalo k poklesu dojčenskej 
úmrtnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia a k rozvoju le-
kárskych služieb (zvyšovanie počtu lekárov, nemocničných 
lôžok a nemocníc, zlepšovanie diagnostických a terapeutic-
kých metód) dĺžka života stagnovala alebo dokonca klesala. 
V porovnaní s demokratickými krajinami bolo vybavenie 
nemocníc, sortiment liekov a pod. o niečo horšie, ale na 
druhej strane bola lekárska starostlivosť prístupná všetkým 
obyvateľom bez ohľadu na sociálne postavenie a národnosť. 
Je pravdepodobné, že proti týmto pozitívnym faktorom mu-
seli na SDŽ silne pôsobiť psychosociálne faktory, ktoré 
neboli v dosahu zdravotníctva. Neschopnosť komunistické-
ho systému zabezpečiť obyvateľstvu uspokojenie hmotných 
i kultúrnych potrieb, nemožnosť cestovať, zákaz ekonomic-
ky podnikať, cenzúra a celkový pocit tyranie vyvolali 
u väčšiny občanov nespokojnosť, chronický stres a stratu 
nádeje na lepší život.  

Náhla zmena systému znamenala úľavu. Komu by sa 
chcelo zomierať, keď príchod slobody znamenal nádej na no-
vý život? Pád komunizmu mal preto za následok až nečakane 
výrazné zvýšenie SDŽ vo všetkých štátoch V4 (1, obr. 2).  
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Obrázok 2. Okamžité zvýšenie strednej dĺžky života mu-
žov v krajinách V4 po páde komunizmu. 

 

Nárast dĺžky života bol s výnimkou Maďarska okamžitý, 
k stúpaniu došlo ihneď po páde totality od r. 1990. Nie je 
pravdepodobné, že príčinou takéhoto zlomu bolo okamžité 
zvýšenie kvality lekárskych služieb, ani revolučná zmena 
výživy a životného štýlu (napr. nezmenený konzum cigariet 
a alkoholu). Je vysoko pravdepodobné, že rozhodujúcu úlo-
hu tu zohrala zmena psychického stavu obyvateľstva, ktoré 
sa zbavilo tlaku totality, zasahujúcej všetky oblasti života. 
Sociológovia vysvetľujú náhly nárast dĺžky života po páde 
komunizmu ako dôsledok uvoľnenia psychického stresu 
a nádejou na možnosti nového života. Stratil sa pocit zma-
reného života, spojený so zlým zdravotným stavom a so-
ciálnou patológiou. 

 Hlavnou príčinou nárastu dĺžky života v krajinách V4 
bolo okamžité zníženie kardiovaskulárnej úmrtnosti (1, obr. 
3).  
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Obrázok 3. Okamžitý pokles predčasnej kardiovasku-
lárnej úmrtnosti mužov v krajinách V4 po páde komu-
nizmu. 

 

Pokles bol najvýraznejší v Českej republike, kde pred-
časná úmrtnosť mužov (vek 0-64 rokov) klesla od r. 1990 
do roku 2011 o 60 % (!). Takýto pokles nie je vysvetliteľný 
okamžitou modernizáciou lekárskej starostlivosti. Zavede-
nie liekov, ktoré boli predtým nedostupné, zmenu životného 
štýlu a lepšiu výživu bolo možné docieliť až po určitom ča-
se. Unikátnu úlohu zrejme museli mať psycholosociálne 
faktory. Tieto skutočnosti sa uplatnili vo všetkých štátoch 
V4. Je známe, že psychosociálny stres je spojený so zvýše-
nými hladinami zápalových faktorov, ako je C-reaktívny 
proteín a IL-6, interleukín pôsobiaci ako zápalový cytokín 
(2, 3). Rôzne druhy emočných porúch navodzujú nepriazivé 
zmeny koagulačnej a fibrinolytickej aktivity (4, 5). Metaa-
nalýza viacerých štúdií dokázala úzky vzťah medzi depre-
siou, stratou nádeje na ekonomickú a psychosociálnu zmenu 
a patogenézou kardiovaskulárneho ochorenia (6, 7). Roz-
siahle štúdie (napr. INTERHEART study) dokázali, že py-
chosociálne stresy, depresia a strata nádaje sú spojené so 
zvýšením rizika akútneho infarktu myokardu (8, 9). Najlep-
ším dôkazom zlepšenia kvality života je okamžitý a prudký 
pokles kardiovaskulárnej mortality po páde totality (obr. 4). 
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Obrázok 4. Aj v súčasnosti stredná dĺžka života mužov 
v krajinách V4 výrazne zaostáva za demokratickými 
štátmi Európy.  
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 Zdravotný stav obyvateľstva je azda najvýznamnejším 
faktorom pre určovanie kvality života. V posledných rokoch 
vychádzajú z tohto axiómu aj OSN a WHO, ktoré vypraco-
vali objektívne ukazatele kvantifikujúce zdravotné dimenzie 
kvality života. Jedným z ních je Index ľudského rozvoja 
(Human Development Index, HDI). Je to porovnávací údaj 
chudoby, gramotnosti, vzdelania, priemernej dĺžky života a 
ďalších faktorov štátov sveta vypracúvaný OSN (10). Štan-
dardne sa používa na meranie potenciálnej sociálnej prospe-
rity. HDI zahŕňa údaje štátu v troch základných pohľadoch 
na ďalší potenciálny rozvoj ľudských zdrojov:  

 

 

 

1. Stredná dĺžka života pri narodení.  

2. Vedomosti merané gramotnosťou dospelého obyvateľstva 
a počtom prihlásených na školy prvého, druhého a tretieho 
stupňa. 

3. Životný štandard meraný hrubým domácim produktom na 
hlavu v parite kúpnej sily v medzinárodných dolároch.  

Podľa súčasných výskumov dosahuje takmer maximum 
HDI Nórsko. Štáty V4 sú umiestnené podstatne nižšie. Ich 
rebríček HDI vedie Česká republika sledovaná s odstupom 
Slovenskom, Maďarskom a Poľskom. Medzi HDI a dĺžkou 
života existuje tesný vzťah (11).  

Posledné dostupné údaje o mortalite a morbidite 
v štátoch V4 (1, 12-14) sú zobrazené v tabuľke 1.  

 
Tabuľka 1. Úmrtnosť a chorobnosť obyvateľov zemí Vyšegrádskej štvorky 

 (posledné dostupné údaje pre roky 2011-2013). 

1 Stredná dĺžka života pri narodení (LE)  
2 Zdravé roky života (HLY) 
3 Počet zomretých detí do 1 roka veku na 1 000 živonarodených 
 
 

4 Štandardizovaná úmrtnosť na 100 000 obyvateľov 
5 Podiel dospelých osôb v % s indexom hmotnosti (BMI) ≥ 30  
6 Podiel dospelých osôb v % s diagnostikovaným diabetom 2 typu 
 

V strednej dĺžke života mužov vedie zreteľne Česká re-
publika, čo súvisí s tradične nízkou dojčenskou úmrtnosťou. 
Ďalšou príčinou je nižšia úmrtnosť na kardiovaskulárne 
ochorenia a na externé príčiny. Taktiež zdravé roky života 
sú v Čechách pomerne vysoké. Priaznivé údaje pre Česko 
súvisia s jeho geografickou polohou (kontakt na dlhých spo-
ločných hraniciach s Rakúskom a Spolkovou republikou 
Nemecko) i históriou (kvalitné školstvo za Rakúsko-
Uhorska, dobrá úroveň zdravotníctva a i.). Veľký rozdiel 
v zdravých rokoch života v porovnaní so Slovenskom je 
možno iba zdanlivý a súvisí jednak s vysokým podielom 
rómskej populácie a možno aj so subjektívnym hodnotením  

Slovákov pri hodnotení zdravotného stavu. Prevalencia 
obezity je extrémne vysoká v Maďarsku, možno najvyššia 
v Európe. Výskyt diabetu typu 2 je vo všetkých krajinách 
V4 vyšší, ako je priemerný výskyt v Európskej únii. 

 Tiene totality sú veľmi dlhé. I keď sa zdravotná situácia 
vo všetkých krajinách V4 zreteľne zlepšuje (nárast dĺžky ži-
vota, pokles dojčenskej úmrtnosti a výrazný pokles kardio-
vaskulárnej mortality), z obrázka 4 je zrejmé, že aj 
v súčasnosti krajiny V4 stále výrazne zaostávajú v dĺžke ži-
vota za ostatnou vyspelou demokratickou Európou. 

 

PARAMETER ČESKÁ REP.  SLOVENSKO POĽSKO MAĎARSKO 
Nádej na dožitie 1  
muži (roky) 
ženy (roky) 

 
75,0 
81,0 

 
73,4 
80,2 

 
73,5 
81,5 

 
71,1 
79,0 

Zdravé roky života 2 

muži (roky) 
ženy (roky)  

 
62,2 
63,6 

 
52,1 
52,3 

 
59,1 
63,3 

 
57,6 
59,1 

Dojčenská 
úmrtnosť 3 

 
2,63 

 
5,35 

 
6,19 

 
5,09 

Kardiovaskulárna 4 
rnortalita 
muži/100 000 
ženy/100 000 

 
 
413 
268 

 
 
550 
360 

 
 
415 
245 

 
 
516 
319 

Onkologická 4 
mortalita 
muži/100 000 
ženy/100 000 

 
 
246 
145 

 
 
282 
138 

 
 
262 
144 

 
 
329 
178 

Externé príčiny 4 
(úrazy,otravy a i.) 
muži/100 000 
ženy/100 000 

 
 
73 
23 

 
 
84 
20 

 
 
92 
20 

 
 
85 
28 

Obezita dospelých 5 
Prevalencia v % 

 
21,0 

 
16,9 

 
15,5 

 
28,5 

Diabetes 2.typu 6 
Prevalencia v % 

 
8,7 

 
7,7 

 
9,2 

 
8,8 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chudoba&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gramotnos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vzdelanie
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Priemern%C3%A1_d%C4%BA%C5%BEka_%C5%BEivota&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_dom%C3%A1ci_produkt
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_dol%C3%A1r
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