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    Dňa 4.6.2016 sa na Kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil 8.ročník 
podujatia Deň zdravia. Akciu organizovali OOCR Trenčianske Teplice, Mesto Trenčianske 
Teplice a Združenie sluchovo postihnutých mesta Teplice. 
 
    Počas Dňa zdravia 4.6.2016 v Trenčianskych Tepliciach, ktorého sa pracovníčky oddelenia 
Výchovy k zdraviu RÚVZ Trenčín zúčastnili na všetkých ročníkoch, vyšetrovali celkový 
cholesterol, merali krvný tlak a percento telesného tuku v tele tukomerom. K výsledkom bolo 
klientom poskytnuté odborné poradenstvo a  zdravotno – výchovný materiál. 
 
    Celkovo bolo vyšetrených 42 klientov. Prvý raz vyšetrených bolo 35 klientov, z toho 20 
(57,14%) žien a 15 (42,86%) mužov. Najviac prvý raz vyšetrených klientov bolo vo vekových 
skupinách 55 až 64 ročných 13 (37,1%) a vo vekovej skupine 65 a viac ročných, zhodne 13 
(37,1%).  
Opakovane vyšetrených bolo 7 klientov. 
Najmladšia klientka, ktorá sa zúčastnila vyšetrenia mala 12 rokov, najstarší bol muž vo veku 
84 rokov. 
 
Výsledky vyšetrení u prvýkrát vyšetrovaných klientov počas Dňa zdravia v Trenčianskych 

Tepliciach.     

 

Pri hodnotení jednotlivých parametrov sa za normálne hodnoty považoval celkový cholesterol 
do 5 mmol/l a kritické hodnoty 6,5 mmol/l a viac. 

    
 

Prvovyšetrenia:   

     

    Dňa 4.6.2016 roku bol vyšetrený celkový cholesterol 33 klientom - prvovyšetrení,  z toho 
14 ( 42,42%) mužom a 19 (57,58%) ženám.  



Normálne hodnoty celkového cholesterolu v mmol/l malo 6 (42,9%) mužov, hraničné 
hodnoty 7 (50 %) a rizikové 1 (7,1 %) z celkového počtu 14 prvýkrát vyšetrených mužov. 

Normálne hodnoty celkového cholesterolu v mmol/l malo 8 (42,1%) žien, hraničné hodnoty 9 
(47,4%) a rizikové 2 (10,5%) z celkového počtu 19 prvýkrát vyšetrených žien (viď graf č.1). 
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Krvný tlak                                                                    

    Počas Dňa zdravia 4.6.2016 sa uskutočnilo 40 meraní tlaku krvi, z toho 33 (82,5 %) 
u prvovyšetrených klientov a 7 (17,5 %) u opakovane vyšetrených klientov. Vyššie % 
vyšetrených pri oboch meraniach tvorili ženy.  
 

Prvý raz vyšetrení klienti 
    
 Pri hodnotení skríningu tlaku krvi u prvý raz vyšetrených klientov malo zvýšený krvný tlak  
5 z celkového počtu 15 mužov a 1 žena z celkového počtu 18 prvý raz vyšetrených žien. 
             
Výsledky hodnotenia skríningu u opakovane vyšetrených klientov. 

Z celkového počtu 7 opakovane vyšetrených klientov mala zvýšený krvný tlak 1 žena. 

Možnosť dať si premerať % telesného tuku tukomerom využilo 33 klientov. 


