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Svetový deň srdca je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová 
zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca (World Heart Federation). 
V celosvetovom meradle sa hovorí o pandémii srdcovocievnych ochorení, na ktoré 
každoročne zomiera približne 17,5 milióna ľudí. 

 

Pri príležitosti tohto dňa sme v lekárni Dr. Max zrealizovali zdravotno-preventívnu aktivitu, 
ktorej cieľom bolo poukázať na dôležitosť kardiovaskulárnej prevencie, zdravé stravovanie 
a význam fyzickej aktivity pre zachovanie srdcovocievneho zdravia.  

    Uskutočnili sme nasledovné preventívne vyšetrenia:  

- meranie tlaku krvi, pulzu  

- vyšetrenie celkového cholesterolu 

- vyšetrenie CO vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov 

- meranie % telesného tuku a obvod pása 

- určenie BMI indexu 

 

Klientom bolo poskytnuté odborné poradenstvo a ponúknutý edukačný materiál. Zároveň mali 
klienti možnosť vyplniť zdravotný dotazník, ktorý bol zameraný na rizikové faktory 
srdcovocievnych ochorení. K najzávažnejším rizikovým faktorom patrí: vysoký tlak krvi, 
fajčenie, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka, obezita, nedostatok pohybovej aktivity 
a psychický stres. Nebezpečné a zákerné na týchto rizikových faktoroch je to, že väčšina 
z nich nemá vôbec žiadne príznaky a nebolia! 

Infarkt myokardu- je závažné akútne ochorenie srdca, pri ktorom dôjde k zablokovaniu 
niektorej z koronárnych tepien. Vzniká v dôsledku aterosklerózy, čo je proces ukladania 
tukov  a vápnika v stene tepien. Ak je aterosklerózou poškodená koronárna tepna, môže sa 
v nej vytvoriť krvná zrazenina, ktorá úplne cievu uzavrie a spôsobí infarkt srdcového svalu. 



Príznaky akútneho infarktu myokardu: 

- silná tlaková alebo pálivá bolesť na hrudníku 

- bolesť vyžaruje do krku alebo ľavého ramena 

- bolesť trvá vždy viac ako 15 minút a nepoľavuje 

- slabosť, úzkosť, pocit strachu 

- potenie, nevoľnosť 

- pocit na zvracanie alebo i zvracanie  

Pri takýchto príznakoch je treba okamžite volať záchranný zdravotný systém na telefónne 
číslo 155. 

Náhla cievna mozgová príhoda NCMP- je akútne ložiskové, alebo difúzne poškodenie 
mozgových funkcií vznikajúce na podklade cievnej etiológie, ktoré trvá viac ako 24 hodín, 
alebo vyvolá smrť postihnutého. 

Z hľadiska príčiny vzniku môžeme NCMP rozdeliť na: 

- NCMP ischemické - podmienené znížením prietoku krvi mozgovým tkanivom 

- NCMP hemoragické – vznikajú zakrvácaním do mozgového tkaniva 

- subarachnoidálne krvácanie 

- trombózy venóznych splavov   

NCMP sa prejavuje výpadkom jednej alebo viacerých mozgových funkcií. 

Príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody: 

- svalová slabosť, tŕpnutie – končatiny alebo celej polovice tela 

- pokles ústneho kútika 

- porucha citlivosti 

- porucha reči – porucha artikulácie, nezrozumiteľná reč, neschopnosť rozprávať, 
neschopnosť porozumieť reči 

- závrat často spojený s pocitom na zvracanie a zvracaním 

- neostré, rozmazané videnie, strata zraku na jednom oku 

- bezvedomie 

 

 

 



Výsledky  vyšetrených klientov – Deň srdca 2012.                           

Z celkového počtu 33 vyšetrených klientov bolo 23 (69,7%) žien a 10 (30,3%) mužov. 

Najviac vyšetrených bolo so stredoškolským vzdelaním 17 (51,5%). Väčšinu  vyšetrených 
tvorili  ľudia starší ako 55 rokov, ktorí udávali pravidelnú pohybovú aktivitu viac ako 30 
minút denne – chôdzu. Nikto z vyšetrených nebol fajčiar. 

 

Hodnotenie množstva celkového cholesterolu v mmol/l 

Vyšetrenie Normálne hodnoty Hraničné hodnoty Rizikové hodnoty 

Celkový cholesterol    

(mmol/l) 

< 5 5-6,49 >=6,5 

 

Výsledky vyšetrení 
 

Celkový cholesterol bol zmeraný u 33 klientov.  

Normálne hodnoty malo  : 17 (51,5%), zvýšené hodnoty 13 (39,4%) a rizikové hodnoty 

 3 (9,1%) vyšetrených klientov. 
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Hodnotenie BMI (kg/m
2
) 

Kategória                                                           

Podváha                                                          do 18,5 

Normálna hmotnosť                                      18,5-24,9 

Nadhmotnosť                                                  25-29,9 

Obezita I.                                                        30-34,9 

Obezita II.                                                       35-39.9 

Obezita III.                                                     >=40  
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 BMI u vyšetrených- Deň srdca 2012.

Výsledky hodnotenia BMI:  

Podváhu mali 2 (6,25%) klienti, normálnu hmotnosť malo 14 (43,75 %) klientov , nadváhu 12 
(37,5%) a obezitu I. stupňa mali 4 /12,5%) vyšetrení klienti. Obezita II. a III. stupňa sa 
nevyskytovala.  



Výsledky hodnotenia tlaku krvi. 

 
Celkový počet klientov, ktorým sme namerali  hypertenziu počas Dňa srdca bol 12 (36,4%.) 
Väčšinu hypertonikov tvorili ľudia 65 a viac roční. Optimálny tlak krvi bol u 10 (30,3%) 
klientov. Normálny tlak krvi bol nameraný u 7 (21,21%) klientov. 
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Optimálny tlak krvi     <120 and <80)                         

Normálny tlak krvi     (120 – 129 or 80 – 84)               

Vyšší normálny          (130 –139  or 85– 89)                 

Hypertenzia I       (140 –159 or 90 – 99 )                       

Hypertenzia II       ( 160 –  179 or 100 –109)                 

Hypertenzia III      ( >179 or > 109)                                

 

Z  osobnej anamnézy sme zistili, že 15 (65,2%) z 23 žien a 6 (60%) z 10 vyšetrených mužov malo ich 
lekárom diagnostikovanú a liečenú hypertenziu. 

 

 



Vyhodnotenie obvodu pása u vyšetrených žien 

 

  obvod pása - ženy % 

norma zvýšené riziko vysoké riziko 

< 80 cm 80-87 cm >=88 cm 

13,1 39,1 47,8 

 

 

Obvod pása % - ženy
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Pri meraní obvodu pása sme zistili, že až 11 (47,8%) žien  malo vysoké riziko , pás v norme 
mali 3 ženy - (13 %). 

  

  obvod pása muži %   

norma zvýšené riziko vysoké riziko 

< 94 cm 94-101 cm >=102 cm 

40 10 50 

 



Obvod pása v %- muži
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Z celkového počtu 10 mužov bol vysoký obvod pása nameraných u  5  (50%) klientov.  

                                                         Vypracovali: PhDr. Zlatica Meravá, Božena Špániková                                                                                                                                                                 

 

 



 

 

 


