
7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a odvtedy si tento deň 

pripomíname ako Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia každoročne 

vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný.  

 

Tohoročnou témou je: „P R E V E N C I A  N A D V Á H Y  A  O B E Z I T Y“  

 

Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách nadváhy a obezity a poukázať 

na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl. 

Obezita ako celosvetový problém sa netýka len dospelej časti populácie, ale aj detí a 

adolescentov. Vzniká v dôsledku nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie. Patrí medzi 

chronické progresívne ochorenia, ktoré skracujú dĺžku života a významne znižujú jeho 

kvalitu. Na Slovensku majú nadváhu, alebo už obezitu 2/3 dospelej populácie. Zatiaľ čo u 

dospelých mužov sa percentá s nadváhou a obezitou v posledných rokoch na Slovensku príliš 

nemenia, epidemiológovia upozorňujú na zvyšujúci sa výskyt obezity u detí, dospievajúcich a 

u žien. Prevencia obezity spočíva v prevencii vzniku obezity, v prevencii opakovaného 

vzostupu po redukcii hmotnosti a v prevencii ďalšieho nárastu hmotnosti u obéznych osôb, 

ktoré nevedia schudnúť. Najlepšou a najefektívnejšou liečbou obezity je jej prevencia. 

 

Pracovníci poradne zdravia pri  Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v 

Bardejove budú pri príležitosti uvedeného dňa organizovať zdravotno-výchovnú akciu pre 

jednotlivcov z radov širokej verejnosti. Cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách 

nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl. 

 

Kedy ? 6.4.2018 (piatok) od 13,00 – 19,00 hod. 

Kde ? Tesco, Štefániková ul., Bardejov 

  



Čo sme pre Vás pripravili?  

- dozviete sa cenné informácie o prevencii nadváhy a obezity 

- stanovenie hladiny celkového cholesterolu a HDL cholesterolu v krvi (odber kapilárnej krvi) 

 - meranie percenta telesného tuku, stanovenie ukazovateľov stavu telesnej hmotnosti (BMI, 

WHR, abdominálna obezita) 

 - meranie krvného tlaku 

 - distribúcia zdravotne – výchovných edukačných materiálov 

 - každému klientovi bude na základe výsledkov vyšetrení poskytnuté individuálne 

poradenstvo.  

 

Ak v tento deň nemôžete, radi Vás uvítame počas celého roka v „Poradni zdravia“ pri RÚVZ 

Bardejov na základe objednania, tel.: 054/ 488 07 16 

 

Tešíme sa na Vás ! 


