
 

Mesiac o srdcových 

témach.... 

 
 

 

Kardiovaskulárne ochorenia sú 

najčastejšou príčinou smrti v Európe u oboch 

pohlaví. Výnimkou nie je ani Slovenská republika, kde národné centrum zdravotníckych 

informácií zaraďuje ochorenia obehovej sústavy na prvé miesto v úmrtnosti.  

 

Medzi najčastejšie ochorenia patrí: ischemická choroba srdca, cievne choroby 

mozgu, hypertenzia (závažný rizikový faktor), ateroskleróza –  proces, ktorý sa 

vyskytuje pri kardiovaskulárnych ochoreniach.  

 

Vo väčšine prípadov sa kardiovaskulárnym ochoreniam dá zabrániť a to tak, že 

predchádzame vzniku rizikových faktorov, ktoré môžu vyústiť do ochorenia. Príčinou ich 

celosvetového rozšírenia je predovšetkým fakt, že väčšina populácie dnes žije v rýchlom 

tempe, s nesprávnym životným štýlom, ktorý zahŕňa okrem zlých stravovacích návykov, 

nedostatok pohybu aj fajčenie, čo je veľmi negatívny rizikový faktor u týchto ochorení.  

 

Slovenská nadácia srdca v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva 

organizuje mesiac venovaný srdcovým témam a zároveň 29. septembra si pripomíname aj 

Svetový deň srdca, aby sa zvýšilo u verejnosti povedomie o rizikových faktoroch, ktoré 

priamo súvisia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Ak budeme týmto faktorom predchádzať, 

zníži sa aj riziko vzniku týchto ochorení v populácii.  

Rizikové faktory môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to neovplyvniteľné medzi, 

ktoré zaraďujeme (vek, pohlavie, rasa, dedičnosť/pozitívna osobná anamnéza) 

a ovplyvniteľné: 

 

1. vysoký krvný tlak  

2. fajčenie  

3. zvýšená hladina celkového cholesterolu  

4. nadhmotnosť / obezita  

5. nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny  

6. nedostatočná telesná aktivita  

7. nadmerná konzumácia alkoholu 

 

 

Týmto rizikovým faktorom dokážeme 

predchádzať zmenou nášho životného štýlu 

a tým sa vyhneme ochoreniam ako sú: 

 

 

 

 



Ischemická choroba srdca 

Najčastejšie ochorenie srdca, jedná sa o nedostatočné prekrvenie srdcového svalu v dôsledku 

upchatia  tepien (aterosklerózou), môže spôsobiť:  

o   angina pectoris (bolesť v hrudi)  

o   infarkt myokardu  

o   zlyhanie srdcového rytmu (arytmie)  

 

Cievne choroby mozgu – cievna mozgová príhoda  

Náhla príhoda, ktorá je výsledkom prerušenie prítoku krvi do mozgu 

o  nedokrvenie - ischémia   

o zakrvácanie - hemorágia  

Vzniká ako dôsledok aterosklerózy /ukladanie tuku na stenách tepien, vzniká ich 

postupné zužovanie až  upchatie/ alebo vplyvom ochorení srdca, postihnutí drobných tepien 

pri neliečenom vysokom tlaku, alebo ako dôsledok krvácania. 

 

Vysoký krvný tlak 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ide o trvalé a opakovanými meraniami potvrdené 

zvýšenie systolického (vrchného) tlaku krvi – na 140 mmHg a viac a diastolického (spodné- 

ho) – na 90 mmHg a viac alebo už užívanie antihypertenzívnej liečby. 

o  patrí medzi najčastejšie ochorenia srdca a krvného obehu  

 

Ak sa chcete týmto ochoreniam vyhnúť je dobré zamerať sa na zdravý životný štýl 

a predísť tak vyššie spomínaným rizikovým faktorom. 

 

Na všetkých Regionálnych úradoch verejného 

zdravotníctva fungujú poradne zdravia, kde sa 

môžete dozvedieť viac o svojom zdraví 

a o možnostiach prevencie vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení. Vykonávajú sa tu 

základné biochemické, antropometrické a somatické 

vyšetrenia so zameraním na zachytenie rizikových 

faktorov životného štýlu a tým predchádzať 

civilizačným ochoreniam medzi, ktoré ochorenia 

srdca patria. Ak máte o preventívne vyšetrenia 

záujem môžete nás kontaktovať telefonicky 

032/6509537 alebo e-mailom tn.zv@uvzsr.sk. 

 

Vypracovalo oddelenie Výchova k zdraviu 
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