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Súhrn 
 
 Celkovým cieľom projektu bolo získanie údajov pre implementáciu univerzálneho skríningu 
cholesterolémie 11 a 17 ročných detí do novelizácie zákona č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom 
poriadku. Projekt sa začal realizovať v roku 2000, kedy boli stanovené hlavné zásady spolupráce 
odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva a pediatrie. Najdôležitejšia fáza vyšetrovania 
a zberu údajov, bola realizovaná v priebehu roka 2001.  Prvým dôležitým výstupom z projektu je 
skutočnosť, že od 1. júla 2003 je praktickým lekárom pre deti a dorast hradené vyšetrovanie 
celkového cholesterolu u 11 a 17 ročných detí. Zvlášť významným výsledkom spoločnej práce 
odborníkov v oblasti pediatrie a verejného zdravotníctva je, že do zákona bolo prijaté  už ako  
nariadenie,  Vyhláškou č. 57/ 2004 Vestníka MZ SR, že v rámci preventívnych prehliadok u detí 
bude vyšetrovaný cholesterol u 11 a 17 ročných, formou univerzálneho skríningu. Teda od 1.1. 
2004 v Novelizácii Liečebného poriadku bolo zakotvené ako povinnosť vyšetrovať celkový 
cholesterol u populácie detí vo veku 11 a 17 rokov, rovnako, ako stanovoval náš projekt. 
V nadväznosti na praktickú realizáciu univerzálneho skríningu, sú pripravené odborné 
usmernenia pre špecializované pediatrické ambulancie, v ktorých budú vyšetrované deti 
s pozitívnym skríningom a tiež sú definované pracoviská zabezpečujúce kompletizáciu vyšetrení 
u detí s predpokladaným genetickým defektom v lipidovom metabolizme. Populačná stratégia 
intervencie je realizovaná v súlade s odporúčaniami uvedenými v projekte CINDI. Populačná 
stratégia intervencie a  intervencia u vysokorizikových indivíduí je naďalej realizovaná 
v kontinuálnej a plodnej spolupráci odborníkov v oblasti pediatrie a verejného zdravotníctva.        
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Úvod 

V súčasnosti sa človek nedostatočne prispôsobuje škodlivým zmenám vonkajšieho 
prostredia, čoho následkom je vzostup civilizačných ochorení. Rizikové faktory, ako skutočnosti, 
ktoré spúšťajú patologické deje, urýchľujú manifestáciu klinických príznakov už v rannom 
období života, v skupine mladších dospelých. Ateroskleróza vyvoláva chorobné zmeny v cievnej 
stene, ktoré zapríčiňujú ischemickú chorobu srdca, mozgu, končatín a/alebo akútnu cievnu 
príhodu. Cieľom primárnej prevencie je znížiť chorobnosť a úmrtnosť na tieto ochorenia, ktorých 
prvé štádiá sa objavujú už v detstve. Skríning rizikových jedincov umožní zaviesť ozdravné 
opatrenia na začiatku vývoja aterosklerózy v bezpríznakovom období úseku choroby. História 
aterosklerózy v detstve začína v prvých rokoch 20. storočia popismi morfologických zmien na 
cievach. Súčasné výskumné práce potvrdzujú nálezy rôznych štádií aterogenézy v rannom 
období života, od subendoteliálnej retencie lipoproteínov cez tukové prúžky až po pláty, 
intermediálne lézie. Na základe vážnosti týchto zistení bol na návrh Slovenskej pediatrickej 
spoločnosti schválený Ministerstvom zdravotníctva SR projekt Primárna prevencia aterosklerózy 
v detskom veku. Projekt bol vytvorený v spolupráci odborníkov v oblasti pediatrie a hygieny detí 
a mládeže, informatiky a epidemiológie ŠZÚ Banská Bystrica. Ako jeden z rozvojových 
preventívnych programov bol od začiatku podporovaný vládou SR.  Jednou z východiskových 



informácií pri rozhodovaní bola mapa stavu kardiovaskulárneho zdravia z predchádzajúcich 
rokov, a tiež  kontinuálne sledovanie kardiovaskulárneho zdravia v rokoch nasledujúcich.     

     
Mapa stavu kardiovaskulárneho zdravia populácie na Slovensku 
 
Vyjadrenie podielu úmrtnosti na ischemickú chorobu srdca zo všetkých 
úmrtí na choroby obehovej sústavy (za roky 2000, 2001 a 2002) v jednotlivých 

 

Ateroskleróza a najmä jej prevencia sa teda stali aj pediatrickým problémom. Jeho 
závažnosť viedla k úvahám o zavedení lipidového skríningu v detskom veku. 1 
 
Cieľ  
 
Zachytiť detí a adolescentov s dislipidémiou, určenie jej frekvencie vo vyšetrovanej subpopulácii 
a stanovenie ďalších postupov pri pozitívnychj výsledkoch. 
 
Výber populácie  
 

Štúdia bola navrhnutá ako multicentrická a predpokladala účasť vybratej populačnej 
vzorky, rozdelenej proporcionálne v rámci všetkých krajov tak, aby predstavovala 
reprezentatívny súbor na úrovni kraja a celého Slovenska. Pre zaradenie detí do štúdie sa zvolili 
tieto kritériá: 
1. vek 11 a 17 rokov dovŕšený v roku štúdie,  
2. všetky deti vybratého lekára v týchto dvoch vekových kategóriách. 

                                                 
1 Šimurka, P., Rosipal, Š., Ďatelová, M.: Univerzálny skríning cholesterolu u detí na Slovensku.  
   In: Lekárske listy, 30. október 2003, č. 40, s. 16–18. 
 

Rok 

 
2000 
ischemická choroba srdca 
ostatné choroby obehovej sústavy 
Rok 2001 
ischemická choroba srdca 
ostatné choroby obehovej sústavy 
Rok 2002 
ischemická choroba srdca 
ostatné choroby obehovej sústavy 



Veľkosť reprezentatívneho súboru bola určená v rámci kraja a predstavovala 3 000 detí (2 000 
11-ročných a 1 000 17-ročných), s primeraným zastúpením mestskej a vidieckej populácie. 
Predpokladaná veľkosť celého súboru v rámci SR bola 24 000 detí.  
 
Metodiku a dizajn štúdie 
 

Metodiku a dizajn navrhli epidemiológovia prípravného odborného tímu. Zber údajov sa 
uskutočňoval počas celého roka v ambulanciách vybratých pediatrov. Deti sa pozývali na základe 
vopred pripravených zoznamov, najneskôr mesiac po dovŕšení sledovaného veku. Odber krvi a 
vyšetrenie koncentrácie celkového cholesterolu u detí sa robili v ambulancii detského lekára 
v spolupráci s biochemickým laboratóriom. Skríningový formulár a dotazník, ktoré navrhli 
členovia odborného riešiteľského tímu, sa vypĺňali v pediatrickej ambulancii. Skríningový 
formulár a dotazník sa opakovane konzultovali, prehodnocovali a prepracúvali tak, aby sa 
dosiahlo čo najviac potrebných informácií pre účely štúdie. Dotazník bol štruktúrovaný do 
viacerých kapitol (údaje o dieťati, stravovanie, fajčenie, pohybová aktivita, ďalšie návyky a 
pocity o vlastnom zdraví). V hlavičke dotazníka boli identifikačné údaje o dieťati (meno a adresa 
bydliska), ktoré sa vypĺňali v spolupráci s rodičmi, a identifikačné číslo dieťaťa, ktoré bolo 8-
miestne a malo dohodnutú štruktúru s údajmi o kraji, okrese, o pediatrovi a dieťati. Zhotovenie 
databáz, čistenie údajov a ich kompletizácia prebiehali pod dohľadom celoslovenského 
koordinátora pre projekt – ŠZÚ Banská Bystrica, zodpovedného za spracovanie údajov a 
štatistické analýzy, ktoré sa vykonali v spolupráci s odborným pediatrickým tímom. Vkladanie 
údajov prebiehalo v krajských ŠZÚ. Reálna účasť detí (response rate) na štúdii predstavovala 
91,9 %, pričom Trenčiansky a Banskobystrický kraj naplnili počet na viac ako 100 %. Najnižšia 
účasť z vybraných detí bola v Nitrianskom a Bratislavskom kraji, kde naplnili počet na 78,8 %, 
resp. 68,8 %. Celkovo však možno konštatovať, že reálna účasť vybratej populácie detí na štúdii 
bola uspokojujúca a pomohla odhaliť množstvo závažných súvislostí, vzťahov a jednotlivých 
zistení, ktoré odrážajú stav prostredia a zdravia detí na Slovensku. Z tohto pohľadu tvoria základ 
intervenčných línií pre budúcnosť.  
 
Výsledky   
 

V rámci celej populačnej vzorky sa na prvom skríningu cholesterolu zúčastnilo 22 056 
detí obidvoch vekových kategórií. Z tohto počtu bolo 13 766 detí vo veku 11 rokov a 8 290 detí 
vo veku 17 rokov. Pri rozdelení podľa pohlavia na štúdii participovalo 11 120 chlapcov a 10 936 
dievčat. Na posúdenie rizikovej koncentrácie TCH sme použili referenčnú hodnotu 4,85 mmol/l 
pre obidve vekové kategórie a pohlavia. Najnižšia akceptovateľná hodnota bola stanovená na 
2,85 mmol/l. Zistili sme, že prevalencia rizikového TCH bola vyššia u 11-ročných dievčat (24,3 
%), kým u chlapcov rovnakej vekovej kategórie dosahovala 23,4 %. Aj v populácii 17-ročných 
bola u dievčat prevalencia rizikového TCH signifikatne vyššia (18,5 %) ako u chlapcov (8,7 %). 
Rozdiely v priemernej hodnote podľa veku a pohlavia neboli u 11-ročných signifikantné (chlapci 
– 4,38 mmol/l, dievčatá – 4,40 mmol/l); u 17-ročných bol rozdiel signifikantný v prospech 
chlapcov (chlapci – 3,90 mmol/l, dievčatá – 4,24 mmol/l, p < 0,001). V 1. skríningu malo vysoko 
rizikovú hodnotu TCH (> 6,5 mmol/l) 0,54 % detí. Reskríning u rizikových deti sa uskutočnil o 6 
mesiacov po 1. skríningu a mal sa vykonať u všetkých detí s rizikovou koncentráciou TCH 
vyššou ako 4,85 mmol/l alebo nižšou ako 2,85 mmol/l. U niektorých detí sa zaznamenalo 
zníženie TCH, no u 2,5 % detí bola opakovane zistená vysoko riziková hodnota (> 6,5 mmol/l). 
Ďalej sme zistili signifikantné rozdiely v priemernej hodnote v skríningu a reskríningu (skríning 
– 5,26 mmol/l, reskríning – 4,98 mmol/l, p < 0,001), ako aj rizikové hodnoty pri reskríningu u 
59,9 % respondentov.  



Metodika merania krvného tlaku v reprezentatívnom súbore detí obsahovala požiadavku troch 
meraní, ičom sme na analýzu použili ich priemernú hodnotu. Zistili sme, že u 11-ročných dievčat 
bola priemerná hodnota systolického TK 106,41 mm Hg, u chlapcov 107,02 mm Hg; u 17-
ročných dievčat bola priemerná hodnota systolického TK 113,36 mm Hg, u chlapcov 118,82 mm 
Hg. Priemerné hodnoty diastolického TK boli u 11-ročných dievčat 65,45 mm Hg, u chlapcov 
65,93 mm Hg; u 17-ročných dievčat 70,91 mm/Hg, u 17-ročných chlapcov 73,44 mm Hg. Pri 
hodnotení BMI sme zistili, že takmer 10 % detí z celej populačnej vzorky má rizikovú hodnotu 
26 .Údaje o dĺžke dojčenia uvádzajú, že 59,9 % detí bolo dojčených 1–12 týždňov, pričom 5,52 
% detí nebolo vôbec dojčených a 7,25 % detí bolo dojčených viac ako 9 mesiacov. Vzťahové 
analýzy poukazujú na vplyv dojčenia na výšku TCH iba v skupine 17-ročných chlapcov. Vplyv 
pozitívnej rodinnej anamnézy rodičov a starých rodičov bol viditeľný a potvrdený signifikantným 
rozdielom v hladine TCH u detí iba v prípade obezity u rodičov 11-ročných chlapcov (p = 
0,002). Signifikantné rozdiely v hodnotách TCH medzi populáciou detí žijúcou v meste a na 
vidieku (p < 0,001) poukazujú na odlišný spôsob života a iné vplyvy, ktoré budú predmetom 
skúmania v budúcnosti. 
 

        
TCH – celkový cholesterol 
 

     TCH 11 ročné dievčatá        priemer = 4,40 mmol/l                         TCH 11 roční chlapci          priemer = 4,38 mmol/l 
                                                  SD = .73812403                                                                             SD = .71122492 
 

        
 
 
 
  
   17 ročné dievčatá           priemer = 4,24 mmol/l               17 roční chlapci         priemer = 3,89 mmol/l 
                                          SD = .77369489                                 SD = .74447628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Body mass index 

 
 

11 roční      17 roční 
 

        
 
                  Dievčatá                     Chlapci    Dievčatá            Chlapci 
            priemer = 17,53 kg/m2                  priemer = 17,79 kg/m2                 priemer = 20,65 kg/m2           priemer = 21,30 kg/m2 

                 SD = 3,02      SD = 3,11    SD = 3,07           SD = 3,03 
 
 
 

Frekvencia výskytu rizikového cholesterolu, tlaku krvi a obezity súčasne v študovanej 
populácii detí podľa jednotlivých krajov SR. 

                   

         
                                         
                                            rizikový TCH, TK, BMI 

 
 
 V roku 2004 sa projekt orientoval na definitívne spracovanie a publikáciu údajov získaných 
3 ročnou náročnou prácou pediatrického tímu a tímu odborníkov v oblasti hygieny detí 
a mládeže. Pod vedením oddelenia sledovania zdravotného stavu HDM RUVZ v Banskej 
Bystrici, v spolupráci s oddelením informatiky, sa v priebehu roka pripravovali odborné 
podklady pre záverečné vyhodnotenie a publikácie na úrovni celého Slovenska ako aj na úrovni 
jednotlivých krajov SR. Novo- navrhnuté  analýzy sa  týkali posúdenia referenčnej hodnoty BMI 
aby tak bolo možné určiť trend v porovnaní so štúdiou Poprad – Tatry a štúdiami, ktoré boli 
realizované na Slovensku pred 20 rokmi. Zistili sme v priemere 1,5 % nárast obezity . Údaje 
o zdravotnom stave a prednostne o kardiovaskulárnom zdraví populácie detí na Slovensku 
vyjadruje v sumáre tabuľka č. 1. 
 Významným výsledkom našej spoločnej práce s pediatrickým odborným tímom a na základe 
výsledkov z projektu Primárna prevencia aterosklerózy v detskom veku a Zdravé deti v zdravých 



rodinách je, že od 1.7. 2003 bola stanovená Ministerstvom zdravotníctva SR možnosť 
preplácania vyšetrovania celkového cholesterolu u detí vo veku 11 a 17 rokov v rámci 
preventívnych prehliadok. 
 
   
  Do zákona bolo prijaté  už ako  nariadenie, Vyhláškou č. 57/ 2004 Vestníka MZ SR,   

kde bol aj presne stanovený metodický postup pre primárnu prevenciu srdcovo-cievnych 
ochorení u detí a vyšetrovanie celkového cholesterolu. Od 1.1.2004 v Novelizácii 
Liečebného poriadku bola zakotvená povinnosť vyšetrovať celkový cholesterol 
u populácie detí vo veku 11 a 17 rokov, rovnako ako stanovoval náš projekt.   

 
 
Spolupráca oddelenia sledovania zdravotného stavu detí s pediatrickým odborným tímom 
v rámci SR je stále živá a plodná.    
 
 
Tab.č. 1           ÚDAJE O ZDRAVOTNOM  STAVE  DETÍ  SR   
    

BMI 
kg/m3 

11 D <21,6 >21,6 >23,2 

11 CH <21,1 >21,1 >22,5 

DOJČENIE 
V MESIACOCH 

TCH 
mmol/l 

 

17 D <25,6 >25,6 >27,8 

ÚDAJE  
O KARDIOVASKULÁRNO
M ZDRAVÍ DETÍ 
Z PROJEKTU PRIMÁRNA 
PREVENCIA  
ATEROSKLERÓZY 
V DETSKOM VEKU 17 CH <25,0 >25,0 >26,2 

 
0 

 
0-3 

 
3-6 

 
>6 

 
nízky 

  od 
4,4- 
4,85 

  od 
4,85 - 
5,2 

  od  
5,2 – 
5,6 

 
>5,6 

11 – ROČNÉ 6120 344 362 338 3666 1480 1370 54 4728 746 421 387  
DIEVČATÁ 17 – ROČNÉ 3904 140 128 253 2561 806 559 58 3100 346 206 177 

11 – ROČNÍ 6071 379 563 381 3811 1462 1383 47 4916 776 437 321                 
CHLAPCI 17 – ROČNÍ 3775 145 278 247 2689 767 505 167 3455 183 83 78 

norma 
19870 

 

nadváha 
1008 

 

obezita 
1331 

 Spolu 
89,47 % 4,54% 5,99%

219 
 
 

5,47 

12727 
 
 

57,13 

4515 
 
 

20,27 

3817 
 
 

17,13 

326 

1,6% 

16199 

78,3% 

2051 

9,9% 

1147 

5,5% 

963 

4,7  % 

 
ÚDAJE  
O KARDIOVASKULÁRNOM 
ZDRAVÍ DETÍ 
Z PROJEKTU PRIMÁRNA 
PREVENCIA  ATEROSKLERÓZY 
V DETSKOM VEKU 

PULZOVÁ 

FREKVENCIA 

<80          >80 

             PRIEMERNÝ TK 

 

SYSTOLA     /    DIASTOLA  

do 120      >120         do 80         >80 

POZITÍVNA

 

RODINNÁ 
ANAMNÉZA 

 
OTEC   MATKA 

CHRONICKÉ

 

OCHORENIE 
DIEŤAŤA 

 
ANO         NIE 

11 – ROČNÉ 4001 2853 6441 413 6707 147 463 626 886 5944 
DIEVČATÁ 17 – ROČNÉ 2823 1353 3583 596 3901 278 468 622 672 3414

11 – ROČNÍ 4487 2550 6578 983 6866 171 490 689 986 6018                
CHLAPCI 17 – ROČNÍ 2970 1237 2837 1371 3738 470 432 553 566 3558

S P O L U  14281 7993 19439 2839 21212 1066 1853 2490 3110 18934 
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