
Svetový deň 

srdca 
Svetový deň srdca sa tento rok uskutočňuje  dňa 29.9. 2018. Téma tohtoročnej 

kampane sa nesie v hesle Moje srdce, tvoje srdce. 

Jej cieľom je, aby si každý jednotlivec dal sľub, že sa bude viac starať o svoje 

zdravie, bude aktívny, zdravo sa stravovať a nebude fajčiť. Taktiež bude povzbudzovať 

v tých aktivitách aj svoje okolie. Zdravotnícky profesionáli by mali podporovať aktivity 

na zníženie výskytu kardiovaskulárnych ochorení. 

Epidemiologické údaje o ochoreniach v Európe, svedčia o tom, že naši občania trpia 

prevažne práve na kardiovaskulárne ochorenia.  Na Slovensku tvoria približne 53 % všetkých 

úmrtí a preto predstavujú globálny problém pre spoločnosť. 

Medzi najčastejšie kardiovaskulárne ochorenia môžeme zaradiť aterosklerotické 

postihnutie artérií, ischemickú chorobu srdca, cievne mozgové príhody a.i.  

  

Prevencia zohráva pri týchto ochoreniach dôležitú úlohu nakoľko ich výskyt dokáže 

do veľkej mieri znížiť. Rizikové faktory pri kardiovaskulárnych ochoreniach môžeme rozdeliť 

ako neovplyvniteľné a ovplyvniteľné.  

  Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory patrí pohlavie a vek, genetika. 

Ovplyvniteľné faktory, na ktoré sa prevencia zameriava sú fajčenie, nedostatočná 

životospráva, ako aj hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémia, fajčenie, obezita 

a nadváha, taktiež nezdravý spôsob život a stravovania. 

 

Primárna sa zameriava na identifikáciu rizikových faktorov, teda bráni samotnému 

vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Medzi základné opatrenia primárnej prevencie patrí 

úprava hmotnosti, udržanie krvného tlaku a normálnych hodnôt cukru a tuku v krvi. 

 Ak sa už ochorenie vyskytne, stále je možnosť na spomalenie jeho postup a zníženie 

jeho dôsledkov na jedinca prostredníctvom sekundárnej prevencie. Predovšetkým je dôležité 

klinické sledovanie stavu pacienta. 

 

 

 

 

 



Kardiovaskulárne ochorenia sú v súčasnosti najčastejšie príčina chorobnosti a 

úmrtnosti nielen na Slovensku. Tým, že človek urobí niekoľko malých zmien v jeho živote, 

bude sa vyhýbať alkoholu, fajčeniu, nezdravej strave a bude viac cvičiť môže znížiť riziko 

vzniku kardiovaskulárnych ochorení a taktiež byť príkladom pre iných.  

Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

vykonáva preventívne vyšetrenia na zistenie 

rizikových faktorov životného štýlu.   

Aj cez Svetový deň srdca sa môžete 

zúčastniť preventívnych vyšetrení v poradni 

zdravia a tým zistiť, aké sú Vaše riziká v oblasti 

životného štýlu. Vyšetríme Vám hodnoty, celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, 

glykémie a triglyceridov, zmeriame krvný tlak a pulz, vykonáme antropometrické 

merania a poskytneme odborné poradenstvo.  

Prevencia je to čo môžeme teraz urobiť, aby sme sa starali o Vaše srdce. 
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