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Základné zdravotné charakteristiky
rómskej populácie
Basic Health Characteristics of the Romany-Gypsy 
Population
Rimárová K
Ústav hygieny LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Rómska populácia na východnom Slovensku tvorí 
relatívne izolovanú etnickú skupinu, ktorá je zaujímavá 
svojimi rozdielmi postupne sa odrážajúcimi v základ-
ných indikátoroch zdravia. 

V prierezovej antropometrickej štúdii bolo vyšetrených 
420 rómskych detí vo veku 6–11 rokov. Namerané hod-
noty boli porovnané s výsledkami najnovšieho Celoštát-
neho antropometrického merania SR. Druhá prierezová 
štúdia sa zaoberala výskumom novorodeneckých para-
metrov a zahàòala 267 rómskych a 790 nerómskych 
novorodencov.

Rómske deti sú ¾ahšie, nižšie, majú nižšie obvody 
hrudníka, brucha a BMI. Štatisticky významné rozdiely 
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novorodenci boli v priemere o 365 g nižší, mali aj nižšie 
hodnoty pôrodnej dåžky, Ponderálneho indexu, obvodu 
hlavy a hrudníka. 

Predkladaná štúdia potvrdzuje silný negatívny vplyv 
etnický, ale aj vplyv SES na sledované parametre. Nerov-
nosti v zdraví a ich sociálne príèiny sú jednými z hlavných 
sledovaných faktorov EÚ. 

Práca je súèasśou grantu VEGA 1/2316/05.

Výuka hygieny a epidemiologie na 1. LF UK 
– Virové hepatitidy, terénní práce studentù
The Curriculum of Hygiene and Epidemiology at the 
Charles University 1st Faculty of Medicine – Virus Hepati-
tides, Students’ Field Work
Schejbalová M1, Slámová A1, Adamèíková Š2

1Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha
2studentka LF UK

Souèástí výuky hygieny a epidemiologie v 5. roèníku 
magisterského studia na 1. LF UK je terénní stáž, pøi 
které metodami deskriptivní epidemiologie studenti 
získávají a zpracovávají data a tak si ovìøují nejen své zna-
losti z oboru, ale i schopnost práce s dotazníkem. Každý 
student mìl za úkol pomocí jednoduchého dotazníku 
na téma virové hepatitidy zpovídat 10 dalších studentù 
rùzného typu studia zdravotnických oborù a následnì 
skupina 4 vyhodnotila výsledky svého souboru. 

Po semestru 1 studentka provedla metaanalýzu 273 
dotazníkù a porovnala znalosti studentù LF rùzných 
roèníkù magisterského i bakaláøského studia a studen-
tù VOŠ obor zdravotnický záchranáø. Základní znalosti 
o hepatitidách u dotazovaných studentù byly pomìrnì 
dobré. Ponìkud horší jsou znalosti o možnostech aktivní 
imunizace a ochrany vlastního zdraví. Celkovì nejlepší 
znalosti mìli studenti VOŠ a studenti 5. a 6. roèníku LF.

Balónková perkutánní transluminální angio-
plastika (PTA) – Vliv na kvalitu života nemoc-
ných s ischemickou chorobou dolních konèetin 
(ICHDK): Výsledky prospektivní analýzy
Blower Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) 
– Inf luence on the Quality of Life in Patients Suffering 
from Lower Extremity Ischemic Disease: Results of a Pro-
spective Analysis
Slováèek L1, Slováèková B2, Pavlík V3, Chovanec V4

1 Katedra váleèného vnitøního lékaøství, Fakulta vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

2 Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
3 Katedra vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví 
Univerzity obrany, Hradec Králové

4 Radiologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

Prospektivní longitudinální studie hodnotí vliv PTA 
na kvalitu života nemocných s ICHDK. Data byla získána 
v prùbìhu roku 2006 od 30 respondentù hospitalizo-
vaných na OKH II. interní kliniky FN Hradec Králové 
(20 mužù, 10 žen). Všichni respondenti mìli postižení 
femoro-popliteálního arteriálního øeèištì. Jejich prùmìr-
ný vìk byl 63,1 roku (vìkové rozmezí 49–79 let). Prùmìrný 
èasový interval od provedení PTA byl 3,8 mìsíce (rozmezí 
3–6 mìsícù). Hodnocení kvality života bylo provedeno 
èeskou verzí mezinárodního generického dotazníku 
European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D. 

Z výsledkù vyplývá, že celková kvalita života nemocných 
s ICHDK je na nízké úrovni. Byl prokázán statisticky 
signifikantní vztah mezi kvalitou života nemocných 
s ICHDK a vìkem (p<0,01), kvalitou života nemocných 
s ICHDK a stadiem ICHDK podle Fontaina (p<0,01) 
a kvalitou života nemocných s ICHDK a PTA. S pøibývají-
cím vìkem a závažnìjším stadiem ICHDK podle Fontaina 
koreluje nižší kvalita života nemocných.

Kvalita života nemocných s akutní myeloidní 
leukémií (AML) léèených autologní transplan-
tací krvetvorných bunìk (TKB)
The Quality of Life in Patients Suffering from Acute 
Myeloid Leukemia (AML) Treated with Autologous Eryth-
ropoietic Cell Transplantation
Slováèek L1, Slováèková B2, Jebavý L1, 3, Pavlík V4
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Transverzální, retrospektivní studie hodnotí vliv auto-
logní TKB na kvalitu života nemocných s AML. Data 
byla získána v prùbìhu roku 2004/2005 od 12 dospìlých 
respondentù (7 mužù, 5 žen) s AML léèených autologní 
TKB na OKH II. interní kliniky FN Hradec Králové. Jejich 
prùmìrný vìk byl 46,5 roku. Hodnocení kvality života 
respektive vlivu vybraných demografických, zdravotních 
a psychosociálních aspektù na kvalitu života bylo provede-
no èeskou verzí mezinárodního dotazníku kvality života 
European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D. 
Výsledky prezentují statisticky významnou závislost 
kvality života na vìku, religiozitì, abúzu kouøení, úrovni 
vzdìlání a polymorbiditì. S pøibývajícím vìkem a poètem 
pøidružených onemocnìní koreluje nižší úroveò kvality 
života. U kuøákù byla prokázána nižší úroveò kvality 
života v porovnání s nekuøáky. Vyšší úroveò kvality života 
byla zaznamenána u vìøících nemocných a u nemocných 
se støedoškolským èi vysokoškolským vzdìláním. Celková 
kvalita života nemocných s AML léèených autologní TKB 
je na velmi dobré úrovni, o èemž vypovídají i prùmìrné 
hodnoty EQ-5D skóre (dimenze kvality života) 75,1 % 
a EQ-5D VAS (subjektivní zdravotní stav) 67,5 %.

Vliv vybraných zdravotních a psychosociálních 
aspektù na kvalitu života nemocných s mnohoèet-
ným myelomem (MM) a maligním lymfomem (ML) 
po transplantaci krvetvorných bunìk (TKB)
The Influence of Selected Health and Psycho-Social Aspects 
on the Quality of Life in Patients Suffering from Multiple 
Myeloma (MM) and Malignant Lymphoma (ML) Following 
Erythropoietic Cell Transplantation
Slováèek L1, Slováèková B2, Jebavý L1,3, Pavlík V4, 
Blažek M3, Horáèek JM1,3
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