
 

Starajte sa o svoje  srdce 

Slovenská nadácia srdca organizuje každoročne v septembri od roku 2007 
celoslovenskú edukačnú kampaň pod názvom MOST (Mesiac O Srdcových 
Témach). Kampaň je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti 
prevencie kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Cieľom projektu MOST je 
zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikových faktoroch a poukázanie na 
možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl.                                              
Edukačná kampaň MOST vrcholí tento rok dňa 25.9.2015 „Dňom Srdca“, 
kedy budú po celom Slovensku určené tzv. meracie miesta, kde si budú môcť 
ľudia nechať zmerať hladinu cholesterolu a krvného tlaku, prípadne aj iný 
rizikový faktor.    Je to  deň, keď  upozorňujeme na  preventívne opatrenia k 
zníženiuarizikaakardiovaskulárnychaochorení.                                                                                                                                              
Dôležitosť prevencie v tejto oblasti podčiarkuje skutočnosť, že kardiovaskulárne 
ochorenia sú na prvom mieste v úmrtnosti dospelých ľudí v Európe. Mnohí 
ľudia ani netušia, že majú prítomný nejaký rizikový faktor napríklad vysoký 
cholesterol alebo vysoký krvný tlak, keďže ich prejavy nemajú výrazné 
symptómy. 

 Regionálny  úrad  verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove sa zapojí 
do aktivít  dňa 25.9.2015 od 10,00 hod do 15,00 hod. v priestoroch lekárne Dr. 
MAX v OC Kaufland v Bardejove, zriadi meracie miesto na meranie a 
poradenstvo pre občanov. Záujemcovia si budú môcť dať zdarma zmerať 
niektoré rizikové faktory srdcovocievnych ochorení a to:  krvný tlak , podkožný 
tuk , hladiny cholesterolu v krvi,  centrálnu obezitu.  Všetkých záujemcov, ktorí 
sa chcú dozvedieť informácie o svojom zdraví a pozitívne zmeniť životný štýl 
srdečne pozývame. Každý, kto absolvuje odber kapilárnej krvi a ostatné merania 
dostane kartičku zdravého života s uvedením kódu zdravého srdca. 

 

 



 

 

bol navrhnutý Svetová federácia srdca pomôcť ľuďom uvedomiť si, že by bolo možné 
vyhnúť sa väčšina týchto úmrtí. Srdcové ochorenia a mŕtvice tvrdia, 17,3 miliónov 
životov po celom svete každý rok. 

Akcie bol najprv vytvorený v roku 2000. Každý rok organizátori zameranie akcie na tému 
a tento rok sú žiadal, aby "Pripojte sa k celosvetovej hnutie za lepšie srdce zdravé voľby, 
nech ste kdekoľvek žijú, pracujú a hrajú sa." 

My všetci musíme zaistiť, aby sme zriadiť viac srdce zdravé správanie v prospech seba i 
svojej komunity. 

Svetová federácia srdca je núti, aby sme sa stali aktívnou o znižovaní ochorení srdca a 
mozgovej mŕtvice. Od jednotlivcov, až po zamestnávateľovi, zdravotníkov a vládami, 
nikto nie je oslobodený zo správy. 

Väčšina z krokov k zdravšiemu srdcu zdať ako zdravý rozum, ale ja viem, že stále 
nemajú robiť niektoré z nich - aj keď som to skúsiť a snažiť, pretože je to tak dôležité a 
jednoduché. 

Zdravá strava napríklad - jesť päť porcií ovocia a zeleniny, vyhnúť sa nasýtených tukov a 
spracované potraviny. Zdá sa, že jednoduché právo?Ale keď som si lenivý často desiatu o 
potravinách balené s nasýtených tukov a letoviská na pripravené jedlo namiesto varenia 
čerstvé. 

Ďalšie kroky, vy a ja môžem vziať zahŕňať byť rozumná konzumácia alkoholu, vyhýbať sa 
tabak, cvičenie po dobu 30 minút denne a vyhnúť stresovým situáciám čo najviac. 

V celej Veľkej Británii bude existovať mnoho aktivít, vrátane verejného vzdelávania, 
konferencie a výstavy. 

Takže pri príležitosti Svetového dňa srdca, urobiť niečo pre svoje srdce a  

 

 

Projekt MOST každoročne vrcholí posledný septembrový piatok akciou nazvanou Deň srdca na 
Slovensku. V tento deň sa na tzv. meracích miestach po celom Slovensku Slovensku realizujú vyšetrenia 

rizikových faktorov aterosklerózy a poradenstvo o prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Meracie miesta sa 

nachádzajú na námestiach, v nákupných centrách, vlakoch zdravia, no najmä vo verejných lekárňach, ktoré 

predstavujú veľkú väčšinu meracích miest. 

Súčasťou kampane je aj mediálna podpora formou televíznych a rozhlasových spotov, pričom Slovenská 

nadácia srdca zabezpečuje pre meracie miesta bezplatné dodanie balíčka príslušných informačných a 
propagačných materiálov. 



Tento rok vychádza Deň srdca na 25.9.2015 a Slovenská nadácia srdca doň opätovne pozýva všetkých 

lekárnikov, ktorí pri meraniach a konzultáciách vo svojich lekárňach prispievajú významnou mierou k napĺňaniu 

poslania kampane. ADC Číselník je partnerom projektu MOST, pričom naším cieľom je byť mediátorom pre 

zapájanie sa lekární do tohto projektu. To predstavuje najmä: 

• aktívnu komunikáciu o projekte MOST a prevencii kardiovaskulárnych ochorení smerom k lekárňam,  

• koordináciu zapájania sa lekární do projektu ako meracích miest počas Dňa srdca. 

Pre naplnenie uvedených cieľov ADC Číselník lekárnikom poskytuje: 

 

 

Už je tu september a spolu s ním štartuje aj v tomto roku projekt MOST (Mesiac O Srdcových Témach), ktorý 

organizuje Slovenská Nadácia Srdca spolu s partnermi. Projekt MOST je celoslovenská edukačná 
kampaň zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Cieľom 

projektu MOST je zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikových faktoroch a poukázanie na možnosti prevencie so 

zameraním na zdravý životný štýl. 

Tak ako po minulé roky, aj v roku 2015 sa ADC Číselník rozhodol podporiť prevenciu kardiovaskulárnych 
ochorení na Slovensku a stal sa partnerom projektu MOST. 

Dôležitosť prevencie v tejto oblasti podčiarkuje skutočnosť, že kardiovaskulárne ochorenia sú na prvom mieste v 

úmrtnosti dospelých ľudí v Európe. Mnohí ľudia ani netušia, že majú prítomný nejaký rizikový faktor napríklad 

vysoký cholesterol alebo vysoký krvný tlak, keďže ich prejavy nemajú výrazné symptómy. 

Edukačná kampaň MOST vrcholí tento rok dňa 25.9.2015 „Dňom Srdca“, kedy budú po celom Slovensku 

určené tzv. meracie miesta, kde si budú môcť ľudia nechať zmerať hladinu cholesterolu a krvného tlaku, prípadne 

aj iný rizikový faktor. 

Veľkú väčšinu meracích miest predstavujú najmä lekárne. ADC Číselník svojou aktívnou účasťou v projekte 

MOST koordinoval zapájanie lekární do Dňa Srdca, čoho výsledkom je 381 zapojených lekární. Ktoré lekárne sa 

do Dňa srdca zapojili, aké parametre budú merať a v akom čase, nájdete v Zozname prihlásených lekární. 

ADC Číselník pre tieto lekárne zároveň organizuje vzdelávacie podujatia orientované na Prevenciu 
kardiovaskulárnych ochorení a získanie praktických zručností dôležitých pre samotné meranie a naplnenie 

cieľa kampane. Pre lekárne bola tiež na webe ADC Číselníka vytvorená špeciálna podstránka pre projekt MOST 

a Deň srdca, na ktorej lekárnici nájdu informácie o kampani a materiály na stiahnutie. 

Vyškolení lekárnici odmerajú svojim návštevníkom rizikové faktory a zároveň informujú o tom akú hrozbu so 

sebou nesú, keď nie sú včas rozpoznané a liečené. Mnohé z týchto lekární to nerobia len počas Dňa Srd 



 

 

 

 

 

Svetový	  deň	  srdca“,	  založený	  Svetovou	  federáciou	  srdca,	  informuje	  ľudí	  po	  celom	  svete,	  že	  jednou	  z	  
najčastejších	  príčin	  úmrtia	  sú	  kardiovaskulárne	  ochorenia.	  Takmer	  17,5	  miliónov	  ľudí	  každoročne	  
umiera	  na	  tieto	  ochorenia.	  Základnou	  myšlienkou	  „	  Svetového	  dňa	  srdca“	  je	  zvýšiť	  verejné	  
povedomie	  o	  rozpoznaní	  prvých	  príznakov	  kardiovaskulárnych	  ochorení	  a	  hlavne	  propagovať	  
možnosti	  prevencie	  ich	  predčasného	  vzniku	  prostredníctvom	  zdravého	  životného	  štýlu	  Slovenská	  
nadácia	  srdca	  ako	  partner	  Svetovej	  federácie	  srdca	  vyzýva,	  aby	  sme	  sa	  pri	  príležitosti	  tohtoročného	  
„Svetového	  dňa	  srdca“	  zapojili	  do	  boja	  proti	  kardiovaskulárnym	  ochoreniam	  (KVO).	  Heslom	  
tohtoročnej	  edukačnej	  kampane	  je	  :	  „	  Zdravé	  životné	  prostredie	  pre	  srdce	  “.	  Prostredie	  kde	  ľudia	  
pracujú,	  žijú	  nemalo	  by	  spôsobovať	  zvýšené	  riziko	  kardiovaskulárnych	  chorôb.	  Deň	  srdca	  nás	  vyzýva	  a	  
povzbudzuje	  k	  zníženiu	  nášho	  kardiovaskulárneho	  rizika.	  Stále	  platí,	  že	  sa	  dá	  predísť	  80%	  predčasným	  
úmrtiam	  v	  dôsledku	  kardiovaskulárnych	  ochorení,	  ak	  vylúčime	  4	  rizikové	  faktorytabak,	  nezdravú	  
výživu,	  nedostatok	  fyzickej	  aktivity	  a	  požívanie	  alkoholu.	  Kardiovaskulárne	  ochorenia,	  ku	  ktorým	  
patria	  ochorenia	  srdca	  a	  cievne	  mozgové	  príhody,	  sa	  týkajú	  ľudí	  každej	  vekovej	  kategórie	  a	  stávajú	  sa	  
hlavnou	  príčinou	  smrti	  vo	  svete.	  Veľký	  počet	  týchto	  úmrtí	  je	  predčasný	  a	  dochádza	  k	  nim	  často	  pred	  
dovŕšením	  70	  roku	  života.	  Dobrou	  správou	  je,	  že	  väčšina	  kardiovaskulárnych	  chorôb	  je	  spôsobená	  
takými	  rizikovými	  faktormi,	  ktoré	  je	  možné	  kontrolovať,	  liečiť	  alebo	  zmeniť.	  Aj	  Slovensko	  sa	  zaradilo	  
medzi	  194	  krajín,	  ktoré	  prijali	  záväzok	  znížiť	  do	  roku	  2025	  počet	  predčasných	  úmrtí	  z	  dôvodu	  
kardiovaskulárnych	  chorôb	  o	  25	  %.	  No	  vlády	  to	  nezvládnu	  samy.	  Opatrenia	  na	  zníženie	  rizika	  pre	  seba	  
a	  svoju	  rodinu	  musia	  prijať	  jednotlivci,	  pretože	  zdraví	  dospelí	  ľudia	  znamenajú	  zdravé	  rodiny	  a	  zdravé	  
komunity.	  Členovia	  rodiny	  sa	  navzájom	  ovplyvňujú	  práve	  doma,	  ak	  sa	  tu	  podniknú	  kroky	  na	  
zmenšenie	  rizika	  KVO,	  môže	  to	  mať	  obrovský	  dosah	  na	  zdravie	  celej	  rodiny.	  Oddelenie	  podpory	  
zdravia	  pri	  Regionálom	  úrade	  verejného	  zdravotníctva	  so	  sídlom	  v	  Bardejove	  sa	  zapojí	  do	  aktivít	  a	  
dňa	  26.9.2014	  od	  10,00	  hod	  do	  15,00	  hod.	  v	  priestoroch	  lekárne	  Dr.	  MAX	  v	  OC	  Kaufland	  v	  Bardejove,	  
zriadi	  meracie	  miesto	  na	  meranie	  a	  poradenstvo	  pre	  občanov.	  Záujemcovia	  si	  budú	  môcť	  dať	  zdarma	  
zmerať	  niektoré	  rizikové	  faktory	  srdcovocievnych	  ochorení	  a	  to:	  -‐	  krvný	  tlak	  ,	  -‐	  podkožný	  tuk	  -‐	  hladiny	  
cholesterolu	  v	  krvi,	  -‐	  testovanie	  presnosti	  prinesených	  tlakomerov	  -‐	  centrálnu	  obezitu	  Všetkých	  
záujemcov,	  ktorí	  sa	  chcú	  dozvedieť	  informácie	  o	  svojom	  zdraví	  a	  pozitívne	  zmeniť	  životný	  štýl	  srdečne	  
pozývame.	  Každý,	  kto	  absolvuje	  odber	  kapilárnej	  krvi	  a	  ostatné	  merania	  dostane	  kartičku	  zdravého	  
života	  s	  uvedením	  kódu	  zdravého	  srdca.	  

	  

	  



	  

	  Odd.	  epidemiológie	  a	  odpory	  zdravia	  Regionálny	  úrad	  verejného	  zdravotníctva	  v	  Bardejove 

 

Pod heslom Poznáte svoje riziko? už deviatykrát vo vyše 100 krajinách členské organizácie Svetovej federácie 
srdca organizujú Svetový deň srdca. Počas tohto dňa sa po celom svete konajú rozličné akcie – zdravotné 
prehliadky, chodecké a bežecké podujatia, kondičné cvičenia, verejné diskusie, kultúrne vystúpenia, vedecké 
fóra, výstavy, koncerty a iné kultúrne a športové podujatia. 
Hrozba kardiovaskulárnych ochorení 

Cieľom svetového dňa srdca je zvýšenie verejného povedomia o hrozbe kardiovaskulárnych ochorení a cievnych 
mozgových príhod, ako aj význame zdravého životného štýlu z hľadiska srdca – aby deti, adolescenti a dospelí 
na celom svete mohli žiť lepšie a dlhšie. Úroveň rizika kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod 
je kombináciou ovplyvniteľných a neovplyvniteľných rizikových faktorov, z ktorých najdôležitejší je vysoký tlak krvi. 
Vysoký tlak krvi (hypertenzia) postihuje v súčasnosti vyše miliardu ľudí na celom svete, pričom ak je príliš vysoký, 
môže mať denne škodlivý účinok na organizmus. Očividné príznaky vysokého tlaku krvi zvyčajne neexistujú, ale 
zdravotnícki profesionáli ho vedia ľahko odhaliť a zvyčajne sa dá korigovať zmenami životného štýlu alebo 
liekmi.„Zistením svojho stupňa rizika robíte jednoduché, ale pritom dôležité kroky, aby váš život nebol poznačený 
hypertenziou. Ak poznáte svoj tlak krvi a najmä hladinu cholesterolu a krvného cukru spolu s údajmi o výške, 
hmotnosti a obvode pása, váš lekár vám vie poradiť, aké konkrétne opatrenia treba podniknúť na zníženie rizika, 
aby vás nepostihlo kardiovaskulárne ochorenie alebo cievna mozgová príhoda“, hovorí pr 
	  


