
Svetový deň bez tabaku a iné globálne iniciatívy sa zameriavajú na riešenie tabakovej 

epidémie a jej vplyvov na verejné zdravie. Predovšetkým preto, že cigarety sú rizikový faktor 

mnohých závažných ochorení, nielen kardiovaskulárnych, na ktoré sa zameriava kampaň 

v tomto roku. Prioritou je zvýšiť informovanosť verejnosti o tom, aký negatívny vplyv majú 

tabakové výrobky na ich srdce a vznik srdcovo-cievnych ochorení (WHO, 2018).  

 

Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi chronické neinfekčné ochorenia a zaraďujú 

sa medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti u mužov a žien v Európe.  Sú jednou z najčastejších 

príčin invalidity a zníženej kvality života. Označujú sa aj pod pojmom civilizačné ochorenia – 

ochorenia, ktoré sa v ľudskej populácii veľmi rozšírili, stávajú sa častou príčinou úmrtí a 

predstavujú globálny problém. 

 Na Slovensku počet sledovaných pacientov v kardiologických ambulanciách narastá. 

Najviac sú sledované osoby vo vekových skupinách 45 –  64 a 65 – 74 rokov. V tabuľke 1 

vidíme počet sledovaných pacientov v týchto vekových skupinách, ale aj spolu za rok 2016 

v Slovenskej republike a v Trenčianskom kraji (NCZI, 2017).  

          Tabuľka 1 Počet sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách v roku 2016 

počet sledovaných osôb 
v roku 2016 

Spolu 45 - 64 65 – 74 

Slovenská republika 657 033 179 746 142 854 

Trenčiansky kraj 43 590 15 074 9 622 



Rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú vznik kardiovaskulárnych ochorení môžeme 

rozdeliť na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. Medzi neovplyvniteľné patrí vek, genetika 

a pohlavie. Ovplyvniteľné teda také, ktorým sa dá predchádzať sú predovšetkým fajčenie,  

príjem alkoholu, obezita, sedavý spôsob života a stres. Taktiež poznáme metabolické 

rizikové faktory, ktorým sa dá do určitej miery predchádzať a to diabetes, vysoký krvný tlak 

a vysoký obsah cholesterolu. 

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že mierny pokles tlaku krvi, obezity, 

cholesterolu a používania tabaku by viac ako o polovicu znížili výskyt 

kardiovaskulárnych ochorení. 

 Tabakový dym obsahuje veľké množstvo jedov, ktoré môžu poškodiť naše srdce 

a cievy. Nikotín je látka, ktorá je obsiahnutá v cigaretách. Je vysoko návykový, podieľa sa na 

vzniku krvných zrazenín, ale aj zvyšuje srdcový rytmus 

a spôsobuje dočasné zvýšenie krvného tlaku. 

V cigaretovom dyme je obsiahnutý aj oxid uhoľnatý, 

ktorý sa viaže na hemoglobín rýchlejšie ako kyslík 

a naše srdce nie je dostatočne okysličené. Fajčiar často 

trpí ischémiou, ktorá je spôsobená stiahnutím ciev, čo 

je riziko pre zvýšenie krvného tlaku. 

Mnoho fajčiarov trpí aj aterosklerózou. Ide 

o ochorenie tepien, pri ktorom sa do poškodenej 

cievy ukladajú tukové látky (cholesterol). Môže 

spôsobiť upchatie, ktoré vedie k život ohrozujúcim 

stavom. 

Medzi najčastejšie príčiny smrti fajčiarov patrí infarkt 

myokardu, ktorý je dôsledkom dlhodobého procesu vzniku a vývoja aterosklerózy, ktorú 

fajčenie výrazne urýchľuje. Obsah cigaretového dymu poškodzuje steny ciev, ale aj prispieva 

k hustnutiu krvi, zvýšenej zrážanlivosti, zvýšenému výskytu zápalových procesov 

a predovšetkým k zvýšeniu krvného tlaku.  

Vysoký krvný tlak (Hypertenzia) je závažný rizikový faktor, ale predovšetkým 

predstavuje ochorenie, ktoré je v populácii veľmi rozšírené. Hodnota normálneho tlaku je 

120/80 mm/Hg. O vysokom krvnom tlaku hovoríme od hodnoty 140/90mm/Hg. Často sa na 

vysoký krvný tlak príde náhodne pri preventívnej prehliadke. Preto by sme preventívne 

prehliadky nemali zanedbávať, nakoľko sa pri nich môžu odhaliť rôzne ochorenia, 

ktorých priebeh je dlhodobo bez príznakov, ako je to napr. pri vysokom krvnom tlaku.  

 Podľa Európskej charty zdravého srdca „Každé dieťa narodené v novom miléniu 

má právo žiť aspoň do 65 rokov bez toho, aby trpelo kardiovaskulárnym ochorením, 

ktorému sa dá predísť.“  



Vypracovalo oddelenie: Výchova k zdraviu 
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