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SOCIÁLNE SÚVISLOSTI OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A MLÁDEŽE 

Katarína TUHRINSKÁ 

Aktuálnosť výskumu 

Ochrana zdravia detí a mládeže predstavuje v súčasnej spoločnosti špecifický problém, 

ktorý je definovaný jednak právnymi, a jednak sociálnymi normami a aspektmi pôsobenia, 

prostredníctvom ktorých je možné skúmať a následne korigovať stav danej dimenzie podľa 

potrieb a konvenčných predstáv spoločnosti. 

Pri hľadaní prostriedkov, metód a iných konektorov ochrany zdravia tejto skupiny 

obyvateľstva ako dôležitá premisa úspešnosti vystupuje výskum samotného stavu zdravia, 

ktorý v značnej miere odráža sociálny status toho-ktorého dieťaťa ako sociotypu. Cez 

správanie, rôzne formy vonkajšieho prejavu vnútorných potrieb či predstáv možno reflektovať 

existujúce, resp. možné posuny od normy tak fyzického, ako aj psychického zdravia. 

Aktuálne zahraničné výskumy ukazujú, že podstatná časť všetkých druhov správania, ktoré 

ovplyvňujú zdravý vývin, súvisí s motívmi, ktoré nemajú priamy kontakt s kategóriou zdravia 

v úzkom zmysle slova, preto je ich škála rozsiahla. Pre výskum má dominantný význam 

najmä poznanie, že motívy súviasia s potrebami, a to často konfliktnými. Správanie 

adolescentov je do značnej miery výsledkom všeobecne zaužívanej tradície pôsobenia, ktorá 

si nevyžaduje mimoriadne úsilie a spravidla kopíruje kauzálne normy (príčina evokuje 

smerovanie pravidiel). V porovnaní s umelo vytvorenými modelmi správania základom 

ktorých je vedomá motivácia, má práve takéto správanie stabilnejší charakter. Toto zistenie 

podstatným spôsobom komplikuje výskum odrazu správania na zdraví a determinovanie 

faktorov, ktoré správanie podmieňujú. Napriek tomu isté odrazové ukazovatele, ktoré 

poukazujú na vzťah jedinca k svojmu zdraviu možno v danom priestore uplatniť. Patrí tu 

napríklad sebahodnotenie zdravia zo strany jedinca, lekárska informovanosť, miesto zdravia 

v systéme životných hodnôt, prítomnosť škodlivých návykov (fajčenie, pitie alkoholu, 

narkománia), ekologické faktory, stresogénne faktory, fyzická aktivita. 

Zaujímavým sa z nášho pohľadu javí možný výskum správania detí a mládeže z pozície 

ich zaradenia do rôznych národnostných (maďarské, rusínske/ukrajinské, rómske deti) či 

regionálnych skupín (východný, stredný, západný región Slovenska), resp. výskum 

genderických osobitostí správania adolescentov z pohľadu zdravia a zdravého štýlu života. 

Pod genderom sa chápe sociálne pohlavie, resp. sociálny rod (Tokárová, 2006) jedinca, ktorý 

charakterizuje osobitosti historicky sformovaných, spolčensky a kultúrne podmienených, a 
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teda pohyblivých sociálnych funkcií muža a ženy. Gender sa formuje v procese socializácie 

osobnosti a zahŕňa psychologické, sociálne a kultúrne rozdiely medzi mužmi a ženami 

(Kolip — Schmidth, 1999, Currie, 2000, 2004). Uvedený komplex problémov je natoľko 

závažný, že si vyžaduje mimoriadnu pozornosť a precíznu analýzu, čím zároveň potvrdzuje 

aktuálnosť daného výskumu. Detailnejšie sa preto sústredíme na jeden z uvedených aspektov, 

a to problematiku správania adolescentov z hľadiska genderických osobitostí. 

Zahraničné skúsenosti 

Aby bolo možné preskúmať genderické osobitosti správania detí a dospievajúcej mládeže 

v súvislosti s ochranou ich zdravia, je potrebné stanoviť konkrétnu metodiku výskumu. 

Zahraničné skúsenosti sa odvolávajú predovšetkým na výsledky pedagogických pozorovaní, 

ankety, metódy expertízneho hodnotenia, metódy matematickej a logickej analýzy, čomu, 

samozrejme, musí predchádzať štúdium odbornej literatúry. Podobný výskum sa uskutočnil 

napr. v r. 2006 v rámci medzinárodného vedeckého projektu Health Behaviour in School-aged 

Children, do ktorého bolo zapojených 1442 detských jedincov, žiakov základných a stredných 

škôl. V rámci výskumu bol aplikovaný masový prieskum formou ankety, ktorá obsahovala 69 

otázok pre žiakov vo veku 12 — 14 rokov a 82 otázok pre 17-ročnú stredoškolskú mládež. 

Otázky boli koncipované v rozmedzí niekoľkých okruhov — stravovacie návyky, fyzická 

aktivita, pozitívne zdravie, kultúrne zázemie rodiny, kultúra rovesníkov, vzťah k riskovaniu, 

škodlivé návyky. Z výsledkov analýzy vyplynulo, že dlhodobá sociálna a ekonomická 

destabilita, nedostatočne efektívne riadený systém ochrany zdravia systémovo podmieňujú 

zhoršovanie zdravia, početný nárast ochorení a úmrtnosť detí a mládeže. 

Z uvedeného možno predvídať, že v súvislosti so zmenou ekonomickej a sociálnej 

politiky to inak nebude ani na Slovensku. V porovnaní s minulosťou, keď existovalo 

bezplatné zdravotníctvo a dôsledný lekársky dohľad najmä nad detskou populáciou 

obyvateľstva, v období trhového mechanizmu, kde sa hlavnou prioritou spoločnosti a štátu 

ako takého stáva zisk, je prirodzené očakávať posuny, ktoré sa odrazia aj v oblasti stavu 

zdravia všetkých vrstiev, nevynímajúc mladú generáciu. Dejiny ľudstva zaznamenávajú 

nespochybniteľnú tendenciu k dlhodobej dezadaptácii jedinca, ktorá vzniká ako dôsledok 

akéhokoľvek spoločenského, politického, ekonomického či sociálneho prevratu, resp. krízy. 
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Stimulácia sociálnych nástrojov ochrany zdravia 

Inšpirujúce sú napríklad stimulačné tendencie riešiť negatívnu situáciu a škodlivé 

dôsledky politiky v oblasti zdravia obyvateľstva v krajinách bývalého východného bloku, a to 

v Poľsku a Rusku. Jedným z uplatňovaných nástrojov je analýza sociálnych dôsledkov 

ekonomických strát vyvolaných znížením úrovne zdravia práceschopného obyvateľstva, 

následnou doplnkovou finančnou podporou programov sociálnej ochrany a nákladmi 

vynaloženými na ozdravovanie obyvateľstva. Hlavnou úlohou v stratégii zabezpečenia 

zdravia sa v Rusku stalo rozpracovanie koncepcií, taktík, sociálnych programov a systému 

rozvoja ľudských zdrojov. Zahraničné, najmä západné zdroje uvádzajú, že vzhľadom na to, že 

sa v minulosti deti školského veku do 18. rokov vnímali ako sociálna skupina, ktorá najmenej 

podlieha riziku ochorení a úmrtnosti z jednej strany a vyznačuje sa relatívne nízkou úrovňou 

sociálnej a politickej aktivity, výskumu ich zdravia a spôsobu ich života sa donedávna 

nevenovala náležitá pozornosť. Dvadsať rokov dozadu však bola situácia na Slovensku iná. 

Dnes sa aj tu dimenzia ochrany detského zdravia prekrýva s dimenziou boja s globálnymi 

problémami daného typu v krajinách s trhovým mechanizmom, a preto aj nástroje ochrany 

budú vo svojej podstate predstavovať množinu identických alebo aspoň aproximatívnych 

prvkov s ohľadom na konkrétne špecifiká kultúrneho prostredia. 

Kým v minulosti výskum stavu a systém ochrany zdravia obyvateľstva prebiehal takmer 

výlučne pod hlavičkou medicíny, aktuálna situácia avizuje, že tento spôsob je v súčasnosti 

z rôznych dôvodov nedostatočný. Medicína sa stáva čoraz bezmocnejšou pri riešení 

problémov spätých s výrazným znížením úrovne fyzickej zložky zdravia a psychofyzického 

potenciálu. Výsledky celosvetových výskumov poukazujú na to, že spomedzi faktorov, ktoré 

ovplyvňujú úroveň zdravia človeka medicíne patrí len cca 10 — 12%, dedičnosti 15 — 20%, 

ekológii 10 — 15% a päťdesiatimi percentami sa na stave a zmene stavu zdravia podieľa 

spôsob života. Do popredia sa tak stále viac dostáva potreba zapojenia a aktívneho využitia 

systému sociálnych nástrojov, ktoré sú aplikovateľné najmä vo vzťahu k deťom a mládeži 

z dôvodu možnosti flexibility formovania jej sociálneho uvedomenia, z dôvodu jej postavenia 

ako prirodzeného zdroja práceschopného obyvateľstva a zabezpečenia zdroja ďalšej, zdravej 

populácie. Najakútnejším dôvodom je však čoraz väčšie množstvo signálov, ktoré svedčia o 

tom, že zdravie detskej populácie je v ohrození. K faktorom, ktoré sa na tom podieľajú patrí 

toxikománia, narkománia, rast detskej zločinnosti, prostituovanie. Vplyv spôsobu života ako 

jedného z faktorov determinujúcich zdravý vývoj človeka opisujú výskumy 70. (na Západe) a 

80. (na Východe) rokov 20. storočia, ktoré vychádzajú z problematiky pudu sebazáchovy. 
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Podstatu uvedených výskumov tvorí štúdium hodnotovo-motivačnej štruktúry osobnosti a 

vnímanie postavenia zdravia v tejto štruktúre. Závery výskumov potvrdzujú, že správanie a 

spôsob života významnou mierou ovplyvňujú úroveň zdravia všetkých vekových kategórií 

človeka, naviac, podieľajú sa na výraznom zhoršení zdravotného stavu detí a mládeže za 

ostatných 10 rokov. Z toho vyplýva, že aj analýza tendencií v správaní detí zameraná na 

výskum genderických osobitostí predstavuje vo vzťahu k zdravotnému aspektu vedecký 

problém s apelačnou hodnotou. 

Determinanty prístupu k zdraviu — genderické rozdiely v správaní 

Ako sme uviedli, medzi ukazovatele, ktoré poukazujú na vzťah jedinca k svojmu zdraviu 

možno zaradiť sebahodnotenie zdravia zo strany jedinca, medicínsku informovanosť, miesto 

zdravia v systéme jeho životných hodnôt, vplyv škodlivých návykov, fyzickej aktivity, 

stresogénne faktory, ekologické faktory. Domnievame sa, že gendericky orientovaný výskum 

pomôže vymedziť nielen sociálne, ale aj právne aspekty ochrany detí a mládeže, a to 

diferencovane vo vzťahu k chlapcom a dievčatám, čo v minulosti celkom absentovalo a 

celkovú situáciu skresľovalo. 

Na začiatok sa oprieme o zahraničné výskumy s ohľadom na vymedzený okruh 

problémov, najmä o vedecký projekt Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 

Vzťah človeka k vlastnému zdraviu ovlyvňujú objektívne a subjektívne faktory a prejavuje sa 

v jeho činnosti, správaní a názoroch na príčiny, ktoré ovplyvňujú jeho fyzický a psychický 

komfort. V tomto kontexte hodnotenie zdravotného stavu zo strany samotného jedinca 

predstavuje svojrázny indikátor a regulátor správania. Zo vzorky skúmaných detských 

jedincov podľa výskumu vyplynulo, že ukazovatele hodnotenia vlastného zdravia zo strany 

dievčat sú hodnoverne nižšie, než u chlapcov toho istého veku. Pre dievčatá sú vo vyššej 

miere typické sťažnosti na zdravie, rôzne ochorenia, psychosomatické poruchy. Aj 

ukazovatele hodnotenia vlastnej fyzickej prípravy a úroveň vedomostí o tejto oblasti je nižší, 

než u chlapcov. 

Správanie detí so zreteľom na reflektovanie vlastného zdravia v značnej miere súvisí 

s úrovňou ich medicínskej informovanosti, a to najmä o škodlivosti niektorých návykov, o 

nebezpečenstve niektorých rozšírených ochorení, následkoch prekonania ochorení, užívaní 

liekov škodlivých pre detský organizmus, o poskytovaní prvej pomoci. Stupeň takejto 

informovanosti zároveň definuje efektívnosť aktivity v oblasti profilakcie v zdravotníckom 

systéme spoločnosti. Autori menovaného projektu v otázke medicínskej informovanosti 
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dospeli k poznaniu, že deti z bývalého východného bloku (konkrétny výskum sa uskutočnil v 

Čeliabinsku) disponujú nižšou úrovňou osvety v oblasti ochrany zdravia, než ich rovesníci zo 

Západu (o. i. v Kopenhagene), pričom chlapci všeobecne preukázali menej vedomostí než 

dievčatá. Varujúcim je zistenie, že na otázku týkajúcu sa škodlivosti narkotík, tak chlapci (1/4 

respondentov), ako aj dievčatá (1/5 respondentov) zhodne uviedli, že užívanie slabých 

narkotík nie je škodlivé. V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že užívanie narkotických 

prostriedkov najmä medzi stredoškolskou mládežou je na Západe viac než rozšírené. 

Potvrdilo to aj prvé európske fórum pre profilaktiku narkománie pod názvom 

Polynarkománia: kombinované užívanie rôznych narkotík — nový smer v mládežníckej 

kultúre?, ktoré sa uskutočnilo 5. — 6. októbra 2004 pod záštitou Rady Európy, Skupiny 

Pompidou, organizácie Hugs my favourite drugs a vlády Ruskej federácie a ktorého sa 

zúčastnilo 70 mladých ľudí z celej Európy a experti z Francúzska, Švajčiarska, Veľkej 

Británie, Fínska, Ruska a Slovinska. Fórum dospelo k neočakávanému záveru, že pohľad 

dospelých expertov a samotnej mládeže na otázky týkajúce sa profilaktických metód sa 

rôznia. Reakcia mládeže na prezentáciu fínskych výskumníkov, ktorí sa pokúsili dokázať 

stimulačný vplyv určitých hudobných smerov na užívanie tých-ktorých narkotík bola 

kategoricky negatívna, rovnako ako aj na rôzne návrhy profilakcie polynarkománie (napr. 

upozornenie na cigaretách, že fajčenie je škodlivé — „mládež to nečíta“, „deti to nestraší“ a 

pod.). Táto otázka teda vo vzťahu k nástrojom ochrany zostala naďalej otvorená. Aj keď, ako 

uvádza MUDr. R. Hogenbuchová (časopis Čistý deň), dá sa len ťažko odhadnúť, koľko je 

narkomanov na Slovensku, už samotný fakt potvrdenia jej existencie determinuje 

nevyhnutnosť spoločenskej ostražitosti aj v našom prostredí. Spoločenská aktivita je v tomto 

ohľade nasmerovaná najmä na definovanie faktorov, ktoré sú brzdou boja proti narkománii, 

ale predovšetkým v zmysle možností zo strany zdravotníctva, nie sociálnych ustanovizní. O 

imperatívnosti riešenia daného problému u detí a dospievajúcej mládeže však svedčia práve 

skúsenosti a výsledky výskumu z oblasti medicíny, podľa ktorých závislosť od návykových 

látok sa u tejto kategórie populácie vytvára rýchlejšie (to, na čo potrebuje dospelý často roky, 

dospievajúci stihne rádovo za niekoľko mesiacov), riziko ťažkých otráv vzhľadom na nižšiu 

toleranciu, menšiu skúsenosť a sklon k riskovaniu je vyššie, z analogických dôvodov sa 

zvyšuje riziko nebezpečného konania pod vplyvom návykovej látky, u závislých sa prejavuje 

zreteľné zaostávanie v psychosociálnom vývoji (vzdelávanie, citové dozrievanie, 

sebakontrola, sociálne zručnosti). Samotné experimentovanie s návykovými látkami vedie 

k vzniku kolíznych situácií v rodine, škole, iniciuje trestnú činnosť. Aj keď sú recidívy u detí 

a dospievajúcej mládeže časté, čo sa týka dlhodobej prognózy, zdravotnícki odborníci sú 
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optimistickejší než laická verejnosť a zdôvodňujú to prirodzeným procesom dozrievania, 

ktorý považujú za tichého spojenca liečebných postupov. To by zároveň mohlo slúžiť ako 

motivantum spoločnosti pri hľadaní a aplikácii nielen medicínskych, ale aj právnych a 

sociálnych nástrojov v boji za zdravie detí. 

Dôležitým aspektom orientácie v škále prístupov k zdraviu je miesto zdravia v systéme 

životných hodnôt z pohľadu detí a dospievajúcej mládeže. Sociologické výskumy ho fixujú na 

3. mieste po rodine a práci, čo však odráža pozíciu dospelých, ktorá sa môže u adolescentov a 

tým viac u menších detí diametrálne odlišovať. V podmienkach trhového mechanizmu sa 

čoraz viac prehlbuje inštrumentálny charakter hodnoty zdravia. Vzhľadom na nízke štartové 

možnosti vstupu do tohto mechanizmu zo strany prevažnej väčšiny obyvateľov sa na 

exploatácii ako najdostupnejšom zdroji nezriedka podieľa práve zdravie, ktoré u detí často 

predstavuje jedinú alternatívu vstupu. Tu sa najmarkantnejšie prejavuje vplyv úrovne 

ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti na zdravie mladej populácie. 

Okrem vzťahov v rodine majú dôležité miesto v systéme podpory a ochrany zdravia aj 

vzťahy, ktoré sa u človeka konštituujú v školskom prostredí medzi jeho rovesníkmi a 

učiteľmi. Dôležité miesto má pocit spokojnosti s vlastným životom. Stres z nenaplnenia 

potrieb, prevaha záporných emócií vedie u dospievajúcich k nepokoju, rozpačitosti, neistote, 

čo môže vyprovokovať rôzne choroby či fyziologické, resp. i psychické poruchy, ktoré 

výskumy vo väčšej miere zaznamenávajú u dievčat, než u chlapcov rovnakého veku. Hladina 

osobnostného nepokoja je podľa štatistík u chlapcov všeobecne nižšia, než u dievčat. Aj 

v súvislosti s tým bol v  r. 2006 vyšší počet 13-ročných fajčiarov zaznamenaný medzi 

dievčatami (projekt HBSC). Naopak, fyzická aktivita, ako dôležitá sféra formovania fyzickej 

kultúry osobnosti prevláda podľa údajov nielen daného výskumu v skupine chlapčenskej 

populácie, všeobecne je však tendencia k celkovému poklesu záujmu o aktívny šport, čo 

odráža nielen motivácie, ale aj sociálne možnosti jedinca. 

Záver 

Zdravie detí a dospievajúcej mládeže ovplyvňuje celý komplex faktorov, ktoré majú 

v spoločnostiach s trhovým mechanizmom globálny celosvetový charakter, a preto je pri 

konštituovaní zásadných postupov pri zabezpeční zdravého vývinu tejto populácie okrem 

iného nevyhnutné štúdium zahraničných zdrojov, analýza takto získaných skúseností a 

konfrontácia rovnocenných prvkov výskumu, pri ktorej je napriek tomu potrebné zohľadniť 
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vlastnú situáciu v dotknutom spoločenstve, a to v rozsiahlej škále čŕt jeho ekonomickej, 

politickej i sociálnej roviny. 
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