
MOST 2017 
Mesiac o srdcových témach pod heslom: 

„Spolu chránime vaše srdcia“  

 

MOST symbolizuje skratku pre projekt „Mesiac o srdcových témach“. Zároveň 

24.9.2017 je vyhlásený Svetový deň srdca, ktorý podporujú organizácie WHO, Svetová 

federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou 

myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-

cievnymi ochoreniami.  

Štatistiky dokazujú, že výskyt srdcových záchvatov je u osôb s nadváhou častejší ako 

u ľudí s primeranou váhou, riziko závažných ochorení srdca - aj s prípadnou následnou 

smrťou - sa zvyšuje so stúpajúcou nadváhou a pacienti s nadváhou majú častejšie vysoký 

krvný tlak a zvýšenú hladinu tukov krvi, čo tiež zvyšuje riziko srdcových chorôb.  

Medzi hlavné faktory teda patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a 

obezita, nezdravý spôsob stravovania, nadmerné pitie alkoholu, vysoký krvný tlak a vysoká 

hladina cholesterolu. 

Ako obmedziť výskyt rizikových faktorov? 

 pridať si do stravy vhodné potraviny  

o ryby (pre obsah omega-3 mastných kyselín s priaznivými účinkami na srdce, 

tlak, zrážanie krvi a metabolizmus tukov), 

o ovocie a zeleninu (pre obsah antioxidantov a vlákniny), 

o obilniny (jačmenné klíčky, ovsené vločky pre vysoký obsah rozpustnej 

vlákniny, ktorá znižuje cholesterol), 

o nízkokalorické nealkoholické nápoje, čaj, minerálky. 

 vylúčiť zo stravy nevhodné potraviny  

o bravčová masť, palmový a kokosový tuk (pre vysoký obsah nasýtených 

mastných kyselín s nepriaznivými účinkami na srdcovocievny systém), 

o tučné mäso (bravčové, kačica, hus, jaternice, tlačenka, klobásy – pre vysoký 

obsah nasýtených mastných kyselín), 

o plnotučné mliečne výrobky (pre vysoký obsah nasýtených mastných kyselín), 

o vaječné žĺtka, majonézy (pre vysoký obsah cholesterolu), 

o nadmerné množstvo soli (pre nepriaznivý účinok na tlak krvi), 

o zákusky, torty, sladené nápoje, alkohol v nadmernom množstve. 

 jedlo správne pripravovať  



o uprednostňovať grilovanie, pečenie na teflónovej panvici s nízkym množstvom 

tuku, varenie, 

o vyhýbať sa vyprážaným potravinám! 

 pestovať pravidelne svoj obľúbený pohyb  

o začať postupne (NIE NARAZ) z prechádzkami, zrýchľovať chôdzou a neskôr 

podľa možnosti (u mladších osôb) pridať mierny beh, 

o striedať s plávaním, bicyklovaním, u mladších s futbalom, tenisom, atď., 

o najdôležitejšia je PRAVIDELNOSŤ vo vykonávaní pohybu – aspoň 2 – 3krát 

týždenne, vyhnúť sa treba nárazovému zaťažovaniu organizmu. 

 úplne prestať fajčiť  

o v prípade ťažkostí s odvykaním a prítomnosti abstinenčných príznakov 

(úzkosť, nepokoj, neschopnosť koncentrácie) konzultovať lekárnikom 

možnosť užívania nikotínových žuvačiek alebo náplastí. 

KÓD ZDRAVÉHO ŽIVOTA: 0 – 5 – 120/80 - 30 

0 cigariet – 5 mmol/l cholesterol – 120/80 tlak krvi – 30 min pohybovej aktivity  

Mnohí ľudia ani netušia, že majú prítomný nejaký rizikový faktor kardiovaskulárneho 

ochorenia ako napríklad vysoký cholesterol alebo vysoký krvný tlak, keďže ich prejavy 

nemajú výrazné symptómy. Dňa 28.9.2017 pracovníci Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Bardejove v čase od 8.00 do 12.00 hod.  v priestoroch „OD 

TESCO“ v spolupráci s lekárňou „Plus pre zdravie“ budú poskytovať pre záujemcov  

bezplatné merania cholesterolu, glykémie, krvného tlaku, obsahu telesného tuku, 

antropometrických ukazovateľov (BMI ) ako aj individuálne poradenstvo k ozdraveniu 

životného štýlu. 

Srdce je hnacím motorom nášho tela, umožňuje nám 

milovať, smiať sa a žiť naplno. Stačí urobiť len niekoľko 

jednoduchých zmien, aby sa pozitívne dobíjalo a prispelo tak 

k trvalému zlepšeniu nášho zdravia!11111111111111

 


