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    Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré 

vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca (World Heart 

Federation). Tento deň si pripomíname od roku 2000. Základnou myšlienkou Svetového dňa 

srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní prvých príznakov ochorení 

kardiovaskulárneho systému a hlavne propagovať možnosti prevencie ich predčasného 

vzniku prostredníctvom zdravého životného štýlu.  

    Kardiovaskulárne ochorenia sú v súčasnosti najčastejšou príčinou chorobnosti a úmrtnosti 

nielen na Slovensku. Na Slovensku tvoria kardiovaskulárne choroby približne 53 % všetkých 

úmrtí. V celosvetovom meradle sa hovorí o pandémii srdcovocievnych ochorení, na ktoré 

každoročne zomiera 17,9 milióna ľudí, čo predstavuje 31% všetkých úmrtí na celom svete 

a tým sú srdcovo-cievne ochorenia najčastejšou príčinou úmrtia na celom svete. Ochorenia 

srdca a ciev zasahujú čoraz mladšie vekové skupiny. Sú označované aj ako civilizačné, teda 

ochorenia vyplývajúce zo životného štýlu. Medzi najzávažnejšie rizikové faktory srdcovo-

cievnych ochorení patrí vysoký krvný tlak, obezita, vysoká hladina cholesterolu, tukov v krvi, 

fajčenie, alkohol, stres, rodinná anamnéza a iné.  

    Vysoký krvný tlak je najsilnejším rizikovým faktorom pre rozvoj srdcovo-cievnych 

chorôb. Až 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov vzniká ako 

dôsledok vysokého krvného tlaku. Na ich vzniku sa podieľa i vysoká hladina cholesterolu 

v krvi, ktorá je hlavným rizikovým faktorom pre vznik a rozvoj aterosklerózy. Ani vysokú 

hladinu cukru v krvi by ľudia nemali podceňovať, srdcovo-cievne ochorenia u diabetikov sú 

dva až štyrikrát častejšie ako u dospelých bez diabetu. 

Srdcovocievne ochorenia sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) skupinou 

porúch srdca a ciev. Patria sem: 
 infarkt myokardu – v dôsledku upchatia tepny, 
 ischemická choroba srdca – nedostatočné okysličenie srdcového svalu (ochorenie 

koronárnych tepien, ktoré vyživujú srdce), 
 hypertenzia – vysoký krvný tlak, 
 mozgovo-cievne ochorenia – ochorenia krvných ciev, zásobujúcich mozog (napríklad 

mŕtvica), 
 ochorenia ciev nôh a rúk, 

https://www.slovenskypacient.sk/ked-sa-povie-mam-vysoky-tlak/


 reumatická choroba srdca – ide o poškodenie srdca v dôsledku reumatickej horúčky 
 vrodené srdcové chyby, 
 pľúcna embólia  
 poruchy srdcového rytmu 

 

    Primárna prevencia sa zameriava na elimináciu rizikových faktorov životného štýlu a tým 

predchádza vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Medzi základné odporúčania  primárnej 

prevencie patrí: úprava hmotnosti v prípade nadváhy a obezity, dostatočná pohybová 

aktivita, nefajčiť, udržiavať krvný tlak v rámci normy 120/80, optimálne hladiny 

krvného cukru, tukov, cholesterolu, minimalizovať stres.  Ak sa už ochorenie vyskytne,  

dôležité je klinické sledovanie stavu pacienta.  

Vykonaním niekoľkých malých zmien v našich životoch môžeme znížiť riziko srdcových 

chorôb a mozgovej príhody, ako aj zlepšiť kvalitu života a ísť dobrým príkladom pre ďalšiu 

generáciu. 

 

Zdroje: 

www.who.int/cardiovascular_diseases/world-heart-day/en/ 

www.tvojesrdce.sk 

 Vypracovalo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ Trenčín 

https://www.slovenskypacient.sk/srdcova-arytmia-nepodcenujte-priznaky/

