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Tetovačky a piercingy

Konečne som sa dostal k článku, ktorý otvára otázku obmedzenia tetovania a piercingu 
v detskom veku. Škoda, že táto iniciatíva nevznikla u nás, ale v Nemecku, kde sa sám prezi-
dent pediatrickej spoločnosti postavil na čelo takéhoto hnutia, aj keď podľa jeho vlastných 
slov nemá veľké ilúzie, že dôjde k rýchlej zmene legislatívy. Napriek tomu je pravdou, že by 
sa malo niečo v tejto oblasti urobiť. Veková hranica tejto módnej vlny (alebo skôr módneho 
ošiaľu) sa postupne znižuje a zasiahla okrem adolescentov už aj nižšie vekové kategórie. 

Dospelí môžu robiť so svojím telom čokoľvek, čo sa im zachce. Je každého slobodnou 
voľbou, či sa podriadi vôli skrášľovacieho priemyslu, ktorý na rozšírenie svojho módneho 
diktátu efektívne využíva všetky dostupné mediálne prostriedky. Malo by sa však omnoho 
opatrnejšie pristupovať k zásahom, ktoré môžu prakticky nezvratne poznačiť rozvíjajúci 
sa organizmus dieťaťa na celý život. Ak nie z iných, tak už z číro medicínskych dôvodov. 
Veď pediatri, detskí dermatológovia, detskí chirurgovia a alergológovia sú denne očitými 
svedkami toho, s koľkými vedľajšími účinkami sa musí počítať v súvislosti s tetovaním 
a piercingom. Takéto „skrášľovanie“ ponechá nielen neodstrániteľnú jazvu, alteráciu kože 
a sliznice, ale je potenciálnym zdrojom závažných infekcií a alergických reakcií, nehovoriac 
o menej skúmaných psychických „vedľajších, nežiaducich účinkoch“. Možnosť kontroly teto-
vania a piercingu sťažuje, že väčšinu týchto úkonov vykonávajú osoby bez zdravotníckeho 
vzdelania. Skúsenosti ukazujú, že aj pri kontrolách v salónoch krásy sa odhaľuje množstvo 
hygienických nedostatkov a priestupkov. Zlým znamením je, že aj krajiny s vyspelou zdra-
votníckou kultúrou iba v týchto dňoch dospeli k vysloveniu správnych otázok v tejto oblasti. 
Obávam sa, že primeranú odpoveď na tieto otázky nemôžeme tak skoro očakávať… 

    prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
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