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Anglický sociológ Graham Scambler (Scambler, 1993) interpretuje vývoj udských
dejín ako proces relatívneho ví ažstva nad chorobami. Každé ví ažstvo je nesmierne
cenné, ve  znamená úspešné skrotenie určitého typu chorôb, ktorý je charakteris-
tický pre daný stupeň vývoja spoločnosti. Ale boj sa nikdy nekončí, lebo sa objavu-
jú nové choroby. 

Najväčším zabijakom v súčasných rozvinutých spoločnostiach sú civilizačné
ochorenia. Často sú nazývané aj chronickými masovými ochoreniami, lebo ich cha-
rakterizuje dlhodobé obdobie bez príznakov, počas ktorého sa choroba nebadane
a zákerne postupne vyvíja, a „najpriaznivejšia možná perspektíva pacienta je spolu-
nažívanie s chorobou bez symptómov, ažkostí a komplikácií“ (Glatz, 2001). Pri skú-
maní genézy týchto ochorení je monokauzálny spôsob nazerania, pri ktorom sa pred-
pokladal jeden závažný faktor ochorenia, nahradený multikauzálnym. Tento spôsob
nazerania predpokladá, že v pozadí civilizačných chorôb stoja štyri základné skupi-
ny faktorov, z ktorých sa všetky štyri spolupodielajú na ich vypuknutí. Ide o nasle-
dujúce faktory:

1. socio-environmentálne faktory — makro- a mikrosociálne faktory pôsobiace na
človeka akoby „zvonku“, počnúc chorým životným prostredím a nepriaznivou spolo-
čensko-politickou klímou, cez zdravotné a sociálne podmienky až po medzi udské
vz ahy v malých skupinách. Ke že prvotným objektom sociologických výskumov
Fórum inštitútu sú Ma ari a Slováci žijúci na národnostne miešaných územiach juž-
ného Slovenska, ako príklad nepriaznivej spoločensko-politickej klímy by sme mohli
uvies  rozdúchavanie slovensko-ma arskej národnej nevraživosti, čo môže ohrozi
pocit životného komfortu a istoty oboch skupín. Ako príklad sociálnych podmienok
nám dobre poslúži nezamestnanos , ktorá najmä v okresoch Rimavská Sobota,
Rožňava, Ve ký Krtíš, Trebišov bola aj v čase rozmachu hospodárstva vysoko nad
celoslovenským priemerom.
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2. behaviorálne faktory — ktorými človek sám sebe škodí, alebo prospieva. Ide
o širokú škálu činností a spôsobov správania, pričom niektoré už samotnou exis-
tenciou ohrozujú zdravie (napr. fajčenie, užívanie alkoholu a iných omamných látok),
kým škodlivos , resp. prospešnos  iných závisí od spôsobu ich vykonávania (napr.
stravovanie, telesný pohyb, sexuálne správanie, správanie v rámci verejnej cestnej
premávky at .).

3. psychologické faktory — typ osobnosti, životné postoje, vô a a schopnos  rie-
ši  konfliktné situácie at . 

4. individuálna genetická výbava.
Pod a odhadu WHO sa systém verejného zdravia jednotlivých krajín na zdravot-

nom stave obyvate stva spolupodie a iba 17 — 25 percentami. Ostatné závisí pre-
dovšetkým od vyššie uvedených faktorov (Glatz, 2001).

Vo svojej štúdii som sa zamerala na behaviorálne faktory, konkrétne na fajčenie,
užívanie alkoholu a drogy a rekreačný šport. Iste, súhlasím s tým, že číta  o takýchto
nepríjemných veciach (nepríjemných v tom zmysle, že čitate  môže by  konfrontova-
ný s vlastnými „neres ami“) nie je práve pôžitok, ale zdravotnícke štatistiky a ana-
lýzy poukazujú na spätos  zdravotného stavu populácie SR vyslovene s týmito fak-
tormi. Nie že by bolo všetko dobré a príjemné v živote zároveň aj zdraviu škodlivé,
ako to často žoviálne hovorievajú práve udia, ktorí sami vedome a (zatia ) s úsme-
vom páchajú akt každodenného sebapoškodzovania, ale niektoré pôžitky, hlavne
fajčenie a pitie alkoholu (a ešte lepšie fajčenie s popíjaním) dokázate ne ničia ud-
ský organizmus, a spolupodie ajú sa na vzniku civilizačných chorôb. Aj v aka nim sa
v Slovenskej republike od roku 1981 v rebríčku príčin úmrtnosti na prvom mieste
nachádzajú srdcovo-cievne (v roku 2001 až 55 % úmrtí) a onkologické ochorenia (23 %
úmrtí1). Výskum behaviorálnych faktorov je však dôležitý aj z toho dôvodu, že kým
zdraviu škodlivé správanie dokázate ne patrí medzi rizikové faktory, zdraviu pro-
spešné správanie môžeme právom poklada  za súčas  prevencie. Je známe, že
v boji proti civilizačným ochoreniam sa kladie čoraz väčší dôraz práve na prevenciu.

Zo štatistických údajov vyplýva, že medzi najviac ohrozené oblasti z h adiska
úmrtnosti na civilizačné choroby patrí južné Slovensko, kde žije nami skúmané
národnostne zmiešané obyvate stvo (Volná, 1993, s. 79; Jurčová, 200, s. 14; ŠÚ
SR, 2000). Na prvý poh ad by tento moment nemusel by  zaujímavý, lenže táto
oblas  susedí s Ma arskom, kde je úmrtnos  na civilizačné choroby ešte vyššia ako
na Slovensku, dokonca na tomto poli patrí Ma arsko medzi svetovú špičku. Núka
sa tu teda otázka: môže by  vyššia mortalita Ma armi obývaných južných okresov
zapríčinená aj etnickými špecifikami, t. j. osobnostnými charakteristikami (genetic-
ký a psychologický faktor vzniku chorôb), správaním a spôsobom života (behaviorál-
ny faktor) at . skôr typickým pre Ma arov ako pre Slovákov, alebo je to skôr regio-
nálne špecifikum (spoločensko-environmentálny faktor), v ktorom etnický moment
nezohráva rozhodujúcu úlohu? Štatistické údaje nedávajú odpove  na túto otázku,
totiž národnos  zosnulých sa v nich neuvádza, a tak nevieme zisti  mieru úmrtnosti
na civilizačné choroby zvláš  u Slovákov a zvláš  u Ma arov obývajúcich juh
Slovenska. Na túto otázku sa preto pokúsim odpoveda  pomocou výsledkov medzi-
národného sociologického výskumu mládeže Mozaik 2001, ktorého slovenskú čas
koordinoval práve Fórum inštitút pre výskum menšín. Základný súbor tvorili 15- až
29-roční obyvatelia južného Slovenska. Vzorka sa skladala z 1500 respondentov,
z toho 1000 osôb ma arskej a 500 slovenskej národnosti. Výskumný súbor bol
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reprezentatívny pod a pohlavia, vekových skupín (15 — 19, 20 — 24, 25 — 29 rokov)
a sídelnej štruktúry.

Fajčenie

Za čiastočný ústup rakoviny p úc na rozhraní dvoch tisícročí v ačíme aj tomu, že
medzi mužmi klesol počet fajčiarov, a tí, ktorí na alej fajčia, kupujú si cigarety
s menším obsahom škodlivých látok. Napriek tomuto úspechu nekompromisný boj
proti fajčeniu zostáva najdôležitejšou úlohou prvotnej prevencie, lebo fajčenie a uží-
vanie alkoholu majú ve ký vplyv aj na rakovinu iných orgánov (Zdravotnícka ročenka,
2000). 

Pozrime sa teraz, v akej miere holdujú fajčeniu mladí respondenti. 
Pôžitok v tabakových výrobkoch nachádza takmer polovica Slovákov (48 %)

a o niečo viac Ma arov (52 %). Pod a frekvencie fajčenia najväčšiu skupinu fajčia-
rov či už slovenskej alebo ma arskej národnosti tvoria tí, ktorí fajčia každý deň.
Lenže podiel skupiny každodenných fajčiarov nie je rovnaký: u Slovákov tvorí 27 %,
u Ma arov až 38 %. Líšia sa aj v množstve vyfajčených cigariet. Slováci si dajú prie-
merne 12 kusov cigariet denne, Ma ari 14 — 16 kusov. Medzi Ma armi je teda nie-
len viac fajčiarov, ale aj viac každodenných fajčiarov, ktorí navyše aj viac fajčia.

Demografické údaje jasne poukazujú na rozdiel medzi zdravotným stavom žen-
skej a mužskej populácie, v aka čomu v čase výskumu bola stredná dĺžka života
u žien (77,2 rokov) o 8 rokov vyššia ako u mužov (69,2). Tento rozdiel sa vysvet u-
je práve výraznejšou prítomnos ou zdraviu škodlivých behaviorálnych faktorov
u mužov, čo sa potvrdilo aj u našich respondentov (graf 1).

Graf č. 1. Fajčiari a každodenní fajčiari pod a pohlavia a národnosti
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U predstavite ov obidvoch etník je podiel fajčiarov vyšší, ako podiel fajčiarok:
oproti 33 percentám Sloveniek fajčí 42 % Slovákov, a oproti 42 percentám
Ma ariek až 62 % Ma arov. Platí to aj o každodennom fajčení: rozdiel medzi kaž-
dodennými fajčiarmi a fajčiarkami je v prípade slovenských respondentov 12 per-
centuálnych bodov, v prípade ma arských 18 percentuálnych bodov.

Ako však vidíme, okrem pohlavia vstupuje do hry aj národnos . „Skrížením“ tých-
to dvoch signifikantných premenných sa odkrýva nasledujúci obraz: 

1. Či už skúmame celkové fajčenie alebo každodenné fajčenie, jednoznačne
dominujú muži — Ma ari. 

2. Podiel slovenských fajčiarov a ma arských fajčiarok je síce rovnaký, ale medzi
týmito mužmi je vyšší podiel každodenných fajčiarov. Preto sú z h adiska ohrozenia
zdravia na druhom mieste po ma arských mužoch.

3. Ma arské ženy síce fajčia menej ako muži obidvoch národností, v porovnaní
so slovenskými ženami je však medzi nimi viac fajčiarok, aj viac každodenných faj-
čiarok. 

4. Najnižší podiel fajčenia a každodenného fajčenia sme zaregistrovali u žien —
Sloveniek.

Fajčením si teda ohrozujú život predovšetkým muži, ale z h adiska národnosti je faj-
čenie charakteristickejšie pre respondentov a respondentky ma arskej národnosti.

Analýza pod a vekových skupín taktiež potvrdzuje význam národnosti (graf 2). 

Graf č. 2. Fajčiari a každodenní fajčiari pod a vekových skupín a národnosti2

Vidíme, že podiel fajčiarov a každodenných fajčiarov Slovákov je v každej vekovej
skupine podstatne nižší ako podiel Ma arov3. 

Podiel fajčiarov, aj každodenných fajčiarov Slovákov je v prvých dvoch vekových
skupinách približne rovnaký - teda adolescenti patria medzi „najtuhších“ fajčiarov. Z
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vekovej skupiny 25 — 29-ročných Slovákov fajčí každý tretí, a každý štvrtý fajčí deň
čo deň. Z h adiska vývoja fajčenia možno považova  za pozitívne, že v jednotlivých
vekových kategóriach sa podiel fajčiarov, aj každodenných postupne znižuje.

U Ma arov je situácia horšia. Ako som už spomenula, podiel fajčiarov i každo-
denných fajčiarov Ma arov je v porovnaní so Slovákmi v každej vekovej skupine
vyšší. Takmer polovica adolescentov fajčí, a takmer každý tretí fajčí každý deň. Ale
tým sa „sláva cigarety“ ešte nekončí, ve  v nasledujúcej vekovej skupine nastáva
výrazný nárast fajčiarov: takmer každý druhý 20 — 24-ročný Ma ar pravidelne fajčí.
K poklesu dochádza až v tretej vekovej skupine, ale podiel fajčiarov a každodenných
fajčiarov v porovnaní so Slovákmi rovnakého veku je stále vyšší (o 17 %, resp.
15 %). To znamená, že z 25 — 29-ročných Ma arov minimálne každý tretí je každo-
denným fajčiarom.

Čo sa teda fajčenia týka, Ma ari a najmä ma arskí muži viac a častejšie holdu-
jú tomuto zdraviu škodlivému pôžitku ako Slováci a hlavne Slovenky, a to platí pre
všetky vekové kategórie.

Alkohol
Užívanie alkoholu v závislosti od vypitého množstva a frekvencie popíjania je alším
faktorom vzniku civilizačných chorôb. Navyše konzumácia alkoholu spolu s fajčením
zohráva rozhodujúcu rolu pri vzniku onkologických ochorení ústnej dutiny, hltana,
pažeráka, žalúdka a močovej sústavy. Pritom tento spôsob sebaohrozovania je
nato ko rozšírený, že sa pokladá za úplne normálny, ba neškodný!!

Na otázku, či aspoň príležitostne (t. j. menej často, ako raz za týždeň) zvyknú pi
alkohol, väčšina respondentov odpovedala kladne. Ide o 81 % Ma arov a 73 %
Slovákov. Užívanie alkoholu je teda viac rozšírené medzi Ma armi. Pri zis ovaní, aké
druhy alkoholu pijú a ako často, ukázalo sa, že Slováci pijú skôr víno, pivo a likéry,
kým Ma ari uprednostňujú tuhé liehoviny. Zároveň sme zistili, že u obidvoch národ-
ností prevažuje síce príležitostná konzumácia alkoholu, ale nie v rovnakej miere: je
charakteristická pre tri štvrtiny Slovákov a dve tretiny Ma arov. To znamená, že
medzi Ma armi je nielen celkove viac užívate ov alkoholu, ale aj viac pravidelných
konzumentov. Presnejšie povedané: raz alebo viackrát za týždeň pije každý tretí
Ma ar a každý štvrtý Slovák vo veku 15 — 29 rokov. 

Podobne ako pri fajčení, aj pri užívaní alkoholu sa prejavuje rozdiel medzi pohla-
viami. V konzumácii alkoholu, odhliadnúc od frekvencie pitia, sa dostane ku slovu aj
konkrétny druh alkoholu: v pití vína majú prvenstvo Slováci4, ale v pití piva a pálenky
dominujú jednoznačne muži5, pričom pivo pije viac Slovákov, ako Ma arov. Zdanlivá
„skromnos “ Ma arov sa však stráca, ke  si zo všetkých užívate ov, teda aj príleži-
tostných, vyberieme iba skupinu pravidelných konzumentov vína a piva (graf 3). 

Z h adiska pohlavia a národnosti sa nám ukazujú nasledujúce tendencie:
1. muži sú pravidelnejšími konzumentmi alkoholu, ako ženy. Ženy charakterizuje

skôr príležitostné užívanie alkoholu, ale aj medzi nimi sa nájdu pravidelné konzu-
mentky, predovšetkým v rade Sloveniek.

2. v pravidelnom užívaní obidvoch druhov alkoholu „bodujú“ najmä ma arskí
muži, hlavne čo sa týka pitia vína a piva viackrát za týždeň. Víno si dá viackrát za
týždeň 13 % ma arských a 9 % slovenských mužov, pivo každý deň alebo viackrát
týždenne 33 % Ma arov a 26 % Slovákov silnejšieho pohlavia. 
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Graf č. 3. Pravidelní konzumenti vína a piva pod a pohlavia a národnosti

Pri konzumácii liehovín, podobne ako pri fajčení, sme zistili silnú „prevahu“ mužov,
ktorí pijú viac a častejšie ako ženy. Národnostná dimenzia tohto javu nie je až taká
markantná, ako v prípade fajčenia, ale predsa len pozoruhodná, ve  ma arskí muži
pijú častejšie, vo väčšom množstve a viac pálených liehovín. A pri tejto súvislosti sa
nám chtiac-nechtiac stíska do popredia zaužívaný názor, pod a ktorého alkohol
v malom množstve je liek, vo ve kom množstve jed. Bez toho, aby sme sa teraz
zamysleli nad tým, ko ko je málo a ko ko je ve a, z horeuvedených údajov vyplýva,
že konzumácia alkoholu ako jedu charakterizuje skôr Ma arov — a predovšetkým
ma arských mužov —, ako Slovákov.

Drogy

Užívanie drog v porovnaní s fajčením a pitím patrí medzi relatívne novodobé javy —
moderné pôžitky v našej spoločnosti. Hoci sa ve a hovorí o ich nepriaznivom vplyve
na telesné a duševné zdravie, väčšina dostupných údajov odzrkad uje iba počet dro-
govo závislých. Ešte neexistuje dostatok takých informácií, z ktorých by sa dalo
posúdi , v akej miere prispieva konzumácia drog k zhoršeniu celkového zdravotné-
ho stavu populácie. 

Medzi našimi respondentmi nebol ani jeden drogovo závislý, a väčšina nemala
ani skúsenosti s drogami. Drogy vyskúšalo 23 % Slovákov a 19 % Ma arov. Z tých
mladých udí, ktorí už okúsili drogy, väčšina spomenula marihuanu (98 % Slovákov
a 90 % Ma arov). Okrem nej 35 % Ma arov uviedlo lieky, 31 % Slovákov amfeta-
mín, ale objavili sa aj iné návykové látky (tab.1).
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Tab. č. 1. Podiel respondentov s drogovou skúsenos ou pod a druhov drogy a
národnosti

Horeuvedené údaje svedčia o tom, že v konzumácii drog vedú Slováci, a to nielen
väčším podielom užívate ov drog všeobecne, ale aj v drogovej skúsenosti s kon-
krétnymi látkami. Ma ari majú prvenstvo v liekoch, v ostatných ich tromfnú Slováci.
V porovnaní s Ma armi majú Slováci dvojnásobok skúseností s amfetaminom a
organickými rozpúš adlami, a ešte viac skúseností s tvrdými drogami. Pritom treba
poznamena , že v približne jednej štvrtine prípadov išlo o úplne čerstvé skúsenosti
s jednotlivými drogami.

Okrem národnostnej diferenciácie si aj tentokrát zasluhuje pozornos  dimenzia
pohlavia (graf 4).

Graf č. 4. Podiel respondentov s drogovou skúsenos ou pod a druhu drogy, pohla-
via a národnosti

Drogová skúsenos  mužov obidvoch národností prevyšuje drogovú skúsenos  žien
obivoch národností. Jedinou výnimkou sú lieky, ktoré sú predovšetkým ženskou dro-
gou a užívajú ich najmä Ma arky. Čiastočnú výnimku tvoria aj tvrdé drogy, u ktorých
bada  výraznú dominanciu mužov — Slovákov. Ostatné časti grafu dokumentujú pre-
línanie národnostnej a pohlavnej dimenzie, pričom korelačné testy potvrdili silnejší
vplyv národnosti. To znamená, že v užívaní drogy, či už v podiele konzumentov drogy,
alebo v podiele na vyskúšaní rôznych omamných látok majú prvenstvo Slováci a
hlavne slovenskí muži. 
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Uvedenou krátkou analýzou zdravie ohrozujúcich behaviorálnych faktorov som
chcela poukáza  na to, že správanie skúmanej vzorky obyvate ov je skutočne pozna-
čené ich pohlavím. Nosite mi prezentovaných zdraviu škodlivých návykov sú teda vo
väčšej miere muži ako ženy, čo ažko prispeje k pozitívnemu zvratu v neutešenom
zdravotnom stave mužskej populácie, hlavne ke  si uvedomíme, že v tomto prípa-
de ide o skupinu adolescentov a ve mi mladých mužov, ktorí už od svojej skorej mla-
dosti si takýmito spôsobmi vedome kazia svoje zdravie. Fajčenie, konzumácia alko-
holu a užívanie drog však úzko súvisí aj s národnos ou, čo svedčí o tom, že tieto
behaviorálne faktory možno považova  čiastočne aj za národnostne špecifické.
Konkrétne sa to prejavuje v tom, že Ma ari si ohrozujú zdravie najmä tradičnými
spôsobmi, predovšetkým fajčením, ale aj pitím, a Slováci sa zase poddávajú kon-
zumácii drog. Samozrejme nesmieme pritom zabudnú  na to, že kým konzumácia
drog sa týka necelej štvrtiny skúmanej populácie, fajčeniu sa poddáva polovica
Slovákov aj Ma arov, a užívanie alkoholu je masovým javom. Preto jeho dopad na
zdravotný stav je a môže by  aj v blízkej budúcnosti výraznejší.

Na záver niečo pozitívne: šport

Okrem zdraviu poškodzujúceho správania a činností existujú aj pozitívne, zdraviu
prospešné behaviorálne faktory. Svalovica a podobné krátkodobé nepríjemnosti
nám asi nezabránia zaradi  medzi tieto pozitívne faktory typu zdravého stravovania,
primeranej osobnej hygieny, nepromiskuitného sexu, trénovania stresovej zá aže aj
rekreačný šport. V súčasnosti šport už nie je iba výsadou mladých a úplne zdravých,
ve  každý si môže nájs  svojmu zdravotnému stavu primeraný druh telesnej aktivity
a utužova  si tak zdravie. Pozrime sa, či to robia naši respondenti (tab. 2). Sledovali
sme rekreačné športovanie vo vo nom čase (hodiny telocviku sa nepočítali).

Tab. č. 2. Podiel športujúcich pod a pohlavia a národnosti

Z h adiska národnosti sa ukazuje, že vo svojom vo nom čase športuje viac Slovákov
(66 %) ako Ma arov (54 %). Ďa ší výrazný rozdiel bada  v podiele športujúcich mužov
a žien. Pri negatívnych behaviorálnych faktoroch sme videli, že u žien sú menej
zastúpené ako u mužov. Čo sa týka športu, ženy nepokračujú v tendencii ochrany
svojho zdravia, ve  nezávisle od národnosti športuje o 6 % menej žien ako mužov.
Lenže ani diferencovanos  respondentov pod a pohlavia nezastiera ich diferencova-
nos  pod a národnosti. Medzi Slovákmi — mužmi aj ženami — je podiel športujúcich
o 10 percentuálnych bodov vyšší, ako medzi Ma armi.

Analýza pod a vekových skupín len potvrdzuje túto súvislos  (graf 5). 
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Graf č. 5. Podiel športujúcich pod a národnosti a vekových skupín

U adolescentov sa ešte neobjavuje rozdiel pod a národnosti: športujú dve tretiny
Slovákov i Ma arov. Vo vekovej skupine 20 — 24-ročných Ma arov už badáme tak-
mer 20 percentný pokles rekreačných športovcov jednak v porovnaní s predošlou
vekovou skupinou Ma arov, ako aj v porovnaní so slovenskými rovesníkmi. V pos-
lednej vekovej skupine sa znižuje aj podiel Slovákov, ale v porovnaní s Ma armi
ešte stále z nich športuje o 14 % viac. 

Čo je príčinou pasivity týchto mladých udí? 46 % Slovákov a 40 % Ma arov odô-
vodňuje absenciu rekreačného športu vo svojom živote nedostatkom času, 29 %
respondentov obidvoch národností zase tým, že neradi športujú. Takže šport ako
jeden z významných pozitívnych behaviorálnych faktorov sa vytráca z ich života nie
kvôli nedostatku finančných prostriedkov alebo kvôli zdravotným ažkostiam, ani nie
kvôli absencii vhodnej spoločnosti. Základnou príčinou nešportovania teda nie sú
objektívne okolnosti, ale chýbajúci pozitívny postoj k tejto činnosti. Ve  aj nedosta-
tok času je vo ve kej miere zapríčinený neochotou ináč si usporiada  vo ný čas.
Výsledok je známy: sedavý spôsob života, ktorý patrí medzi negatívne behaviorálne
faktory. A tým sa kruh uzatvára.

Zhrnutie

Na konci svojho článku by som sa chcela vráti  k základnej otázke: môže by  vyššia
mortalita obyvate ov južného Slovenska zapríčinená národnostným charakterom
tohto územia? Na túto otázku nemožno jednoznačne odpoveda  ani na základe
mnou uvedených údajov, jednak preto, lebo predmetom výskumu boli iba mladí
udia v definovanom vekovom rozpätí, alej pod a behaviorálnych faktorov, ktoré sú
pre nich v súčasnosti charakteristické, nie je možné robi  závery o mortalite. Fakty
o fajčení, konzumácii alkoholu, drogách a rekreačnom športovaní však jednoznačne
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svedčia o tom, že okrem známej podmienenosti negatívnych behaviorálnych fakto-
rov pohlavím, na južnom Slovensku jednoznačne pôsobí aj etnický faktor. Zdravie
poškodzujúce správanie je vo väčšej miere prítomné u Ma arov. Tento fakt samo-
zrejme vedie k a ším úvahám: o tých, ktorí si vo väčšej miere kazia zdravie, možno
predpoklada , že skôr ochorejú na civilizačné choroby a tým pádom sa im pôžitok
zvaný život skráti. Zvýšený výskyt negatívnych behaviorálnych faktorov u Ma arov
teda principiálne môže vies  k ich vyššej mortalite, a tým pádom aj k vyššej morta-
lite nimi obývaného územia. Na overení tejto hypotézy na dostatočnej empirickej
báze na alej pracujeme.

Poznámky

1. Kým v šes desiatych a sedemdesiatych rokoch u mužov aj žien bol najviac rozšírený karcinóm žalúd-
ka, v neskoršom období to boli onkologické ochorenia p úc, a v súčasnosti obidve pohlavia najviac
ohrozuje rakovina hrubého čreva. 

2. Analýzu sme urobili aj vzh adom na pohlavie. Ukázalo sa, že aj v členení pod a pohlavia a veku platí,
že fajčenie je charakteristickejšie pre mužov, a to vo všetkých vekových kategóriach. 

3. Výnimkou je kategória 15 — 19-ročných každodenných fajčiarov, ktorí tvoria približne rovnaký podiel:
zhruba každý tretí Slovák a Ma ar označil sám seba za každodenného fajčiara.

4. Víno pije 93 % Slovákov, 90 % Sloveniek, 86 % Ma arov a 79 % Ma ariek.
5. Pivo pije 92 % Slovákov, 87 % Ma arov, 58 % Sloveniek a 46 % Ma ariek. Tuhé si dopraje 85 %.

Literatúra

Stav a pohyb obyvate stva v Slovenskej republike 2000. Bratislava: Štatistický úrad Slo-
venskej republiky 2000.

SCAMBLER, G.: Sociology as Applied to Medicine. London 1993.
VOLNÁ, Anna: Vybrané ukazovatele zdravotného stavu obyvate stva pod a okresov v SR. In:

Slovenská štatistika a demografia, 1993, č. 1 — 2, s. 76 — 83.
Zdravotnícka ročenka 2000. Bratislava: ÚZIŠ 2001.
Analýza a vývoj štandardizovanej úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR. Bratislava:

ÚZIŠ 2000.
MÉSZÁROS, Ján: Nádej na dožitie pri narodení v okresoch a krajoch SR za obdobie 1995 —

1999. In: Slovenská štatistika a demografia, 2001, č. 1, s. 9 — 14.
JURČOVÁ, Danuša: Regionálna diferenciácia úmrtnosti obyvate ov Slovenskej republiky. In:

Slovenská štatistika a demografia, 2000, č. 2, s. 4 — 17.
TIRPÁK, Michal — KATERINKOVÁ, Mária — HEČKO, Igor: Obyvate stvo Slovenskej republiky

v roku 1999 v zrkadle štatistických údajov. In: Slovenská štatistika a demografia.
2000, č. 4, s. 4 — 46.

KOLLÁR, Miroslav — MESEŽNIKOV, Grigorij (eds.): Slovensko 2001. Bratislava: Inštitút pre
verejné otázky 2001.

KOLLÁR, Miroslav — MESEŽNIKOV, Grigorij (eds.): Slovensko 2002. Bratislava: Inštitút pre
verejné otázky 2001.

Egészségügy Magyarországon. Ed. Glatz, Ferenc. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia
2001.

SZABÓ, A. — BAUER, B. — LAKI, L. — NEMESKÉRI, I. (eds.): Mozaik 2001. Budapest: Nemzeti
Ifjúságkutató Intézet 2002.

144 Zuzana MMészárosová-LLamplová
FÓ

R
U

M
sp

ol
oč

en
sk

ov
ed

ná
 r

ev
ue

, 
2
0
0

9
, 

Š
am

or
ín

szemle-2009-szlovak.qxd  12.2.2010  17:44  Page 144


