
 4 Spravodajstvo Štvrtok 10. augusta 2017
www.sme.sk
E-MAILspravodajstvo@sme.sk

Teplo na Slovensku zabilo tisíce ľudí
Od roku 1996 do roku 2015 na našom území pre horúčavy predčasne zomrelo približne 2750 ľudí
Najsmrteľnejšiebolo leto
2015.Vinouvysokých
horúčavvtedyna
Slovenskupredčasne
zomrelovyšepäťsto ľudí.

BRATISLAVA. Človek začne
zívať a potiť sa. Zbledne v tvá-
ri. Cíti, že mu je veľmi teplo
a má nedostatok vzduchu. Vi-
dí rozmazane alebo „hviez-
dičky“, až odpadne. Každo-
ročne cez leto vinou tepla sko-
labujú stovky ľudí. Vyplýva to
z údajov Operačného stredis-
ka záchrannej zdravotnej
služby Slovenskej republiky.
Od roku 1996 do roku 2015

na Slovensku pre horúčavy
predčasne zomrelo približne
2750 ľudí, hovorí Dalibor Vý-
berči, nezávislý odborník
v oblasti humánnej biokli-
matológie.
Spolu s odborníkmi zo Slo-

venského hydrometeorolo-
gického ústavu (SHMÚ), Úra-
du verejného zdravotníctva
a Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského
v Bratislave vypracoval Vý-
berči štúdiu o dosahu letných
horúčav na úmrtnosť počas
leta 2015. Ide o leto, keď u nás
doteraz zavinením tepla zo-
mrelo najviac ľudí – až 539.
Po prechodnom ochladení

v uplynulých dňoch sa v stre-
du na Slovensko opäť vrátili
horúčavy, počas ktorých naj-
vyššie denné teploty vystu-
pujú na vyše 30 stupňov Cel-
zia. Vplyv horúčav na pred-
časné úmrtia počas tohto leta
odborníci ešte nemajú spra-
covaný.

Smrtiace leto2015
Pre horúčavy od roku 1996

do roku 2015 narástla podľa
štúdie úmrtnosť oproti nor-
málu o 12,6 percenta.
„Vychádza to na 140 ľudí

každé leto a zhruba 17 ľudí
každý deň počas týchto obdo-
bí,“ približuje Výberči daň,
akú si v priemere vybrali vy-

soké horúčavy na životoch
obyvateľov Slovenska za sle-
dované 19-ročné obdobie.
V letných mesiacoch rokov

1996 až 2015 priemerne denne
zomrelo 137 ľudí. Z nich bolo
zaokrúhlene 73 mužov a 65
žien. Na celkovej dennej úmr-
tnosti sa seniori nad 65 rokov
podieľali 96 úmrtiami.
Najsmrteľnejším obdobím

v týchto rokoch boli horúčavy
od 21. do 24. júla 2015. Vtedy
úmrtnosť oproti jej dlhodo-
bému priemeru narástla až
o vyše 28 percent. Na Sloven-
sku dokonca padol teplotný
rekord. V Topoľčanoch do-
siahla 22. júla 2015 priemerná
denná teplota 30 stupňov Cel-
zia.
„Ak priemerná denná tep-

lota vzduchu dosiahne 30
stupňov Celzia a viac, je to
v prírodných podmienkach
Slovenska výnimočná uda-
losť,“ okomentoval to na we-

be SHMÚ klimatológ Pavel
Faško.
Skutočné teplotné rekordy

a s tým spojený nárast úmr-
tnosti však mal ešte len prísť
v prvej polovici augusta. Opäť
v Topoľčanoch bola 12. augus-
ta 2015 nameraná najvyššia
maximálna denná teplota 39
stupňovCelzia.
Za desať augustových dní

vinou tepla predčasne zomre-
lo až 242 ľudí, uvádza štúdia.
Bola to takmer polovica zo
všetkých úmrtí spôsobených
horúčavami v roku 2015. Vy-
sokému počtu úmrtí v tomto
roku pomáhal podľa autorov
štúdie aj fakt, že horúčavy
veľmi nepoľavovali ani počas
noci.
Horúčavy tohto najteplej-

šieho roka v histórii meteoro-
logických meraní na Sloven-
sku lepšie zvládali ženy ako
muži. Kýmu žien narástla pre
horúčavy úmrtnosť o vyše 12

percent, u mužov to bolo až
o 15 percent.
Okrem roku 2015 najviac

ľudí počas letných horúčav
zomrelo v roku 2013. Bolo ich
314.Autorištúdietvrdia,žepre
horúčavy zomrelo obzvlášť
veľa ľudí aj v roku 1994. Za
tento rok však nie sú k dispo-
zícii údaje.
Odborníci vychádzajú

z údajov v Českej republike,
kde v tomto roku zazname-
nali vysoké čísla. Bolo ich vy-
še 900, Česko má však pri-
bližne raz toľko obyvateľov
ako Slovensko. Výberči vy-
svetľuje, že úmrtnosť na ho-
rúčavy je medzi Slovenskom
a Českomveľmi podobná.

Viacpredčasnýchúmrtí
Autori štúdie tvrdia, že

v budúcnosti možno očakávať
častejšie sa vyskytujúce aj dl-
hšie trvajúce horúčavy s ras-
túcimi teplotami.

„Riziko predčasného úmr-
tia seniorov môže v budúc-
nosti ešte vzrásť vzhľadom
k starnúcemu obyvateľstvu,“
vraví Výberči. Na horúčavy
totiž najčastejšie zomierajú
seniori nad 65 rokov. Ich po-
diel na celkovom obyvateľ-
stve Slovenska podľa štúdie
medziročne rastie. Kým v ro-
ku 1996 ich bolo 11 percent,
o 19 rokov neskôr už 14,2 per-
centa.
Dobrou správou je, že ľudia

sa budú podľa štúdie prispô-

sobovať častejším a dlhšie
trvajúcimhorúčavam.
Svedčia o tom aj údaje

z operačného strediska zá-
chranárov. Kým počas minu-
lého týždňa stredisko podľa
jeho hovorcu Borisa Chmela
zaznamenalo vyše 400 kolap-
sov z tepla, v rovnakom ob-
dobí v roku 2013 to bolo ešte
vyše 900.
Chmel predpokladá, že za

znížením počtu kolapsov mô-
že byť aj to, že ľudia sa počas
horúčav zodpovednejšie
správajú k svojmu zdraviu.
Výberči však tvrdí, že počet

predčasných úmrtí spôsobe-
ných horúčavami by na Slo-
vensku klesal, keby boli na
celoštátnej úrovni prijaté
komplexné a systematické
opatrenia na ich zníženie.
Otázku, či štát v tomto

smere chystá nejaké syste-
matické opatrenia, posunulo
ministerstvo zdravotníctva
na Úrad verejného zdravot-
níctva.
Pracovníčka tlačového od-

boru Jozefína Kaššová SME
odpísala, že na otázku neve-
dia odpovedať, pretože kom-
petentný pracovník nie je
v úrade.

Srdciari a seniori
Na úmrtie spôsobené vy-

sokými horúčavami majú
podľa lekára a záchranára Vi-
liama Dobiáša predispozíciu
okrem seniorov najmä ľudia
trpiaci srdcovocievnymi
ochoreniami. Práve úmrtia na
tieto ochorenia sú podľa neho
v letných mesiacoch najčas-
tejšie spôsobené vysokými
teplotami, hoci sa ako oficiál-
ne príčiny v štatistikách ne-
uvádzajú.
Naopak, diagnóza tepelná

a slnečná porážka sa v štatis-
tikách príčin úmrtnosti, kto-
ré vedie Štatistický úrad, me-
dziročne pohybuje v jednot-
kových počtoch.
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u Kolaps z tepla

Prvá pomoc
l dať postihnutého do tieňa,
l dať mu trochu vody,
l celkovo ho ovlažiť,
l nechať ho ležať,
l zavolať tiesňovú linku 155.
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Najsmrteľnejšie horúčavy boli v rokoch 
1994, 2013 a 2015. Len v rokoch 1996 - 
2015 zomrelo predčasne pre horúčavy 
približne 2750 ľudí.
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Pozn.:  V letných mesiacoch 1996 - 2015 bol priemerný denný celkový počet úmrtí 137. Z toho bolo 73 mužov, 65 žien a 96 starších ľudí vo veku 
65 a viac rokov. Nárast úmrtnosti spôsobený horúčavami sa teda odvíja od tohto priemeru.

ZDROJ - DOPAD LETNÝCH HORÚČAV V ROKU 2015 NA ÚMRTNOSŤ, GRAF - SME/MM

Ľudia sav budúcnosti budúpravdepodobneprispôsobovať častejšíma dlhšie trvajúcim
horúčavám. ILUSTRAČNÉ FOTO SME – JÁN KROŠLÁK

Okremseniorov súhorúčavynebezpečnénajmäpre ľudí so srdcovocievnymiochoreniami.
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