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MOST 2009 ... 25.9. 2009
Lekári vyrážajú do ulíc ...





Svetový deň srdca, deň D 
Hliadky zdravého 

života pozostávajúce z 
lekárov a zdravotníckych 
pracovníkov na „Staniciach 
merania zdravého života“
vzdelávali ľudí o 
najzávažnejších KV RF a 
súčasne vykonávali  
okoloidúcim merania krvného 
tlaku, hladiny cholesterolu v 
krvi a ev. aj koncentrácie 
oxidu uhoľnatého vo 
vydychovanom vzduchu u 
fajčiarov. 

 Celkový počet hliadok = 
180



Svetový deň srdca, deň D 

merania prebiehali aj 
približne:

 v 140 lekárňach
 22 Poradniach zdravia 

RÚVZ 

 každý vyšetrený získa 
špeciálnu kartičku s 
kódom zdravého života 
(0-30-5-120-80), teda 
s hodnotami, ktorých 
dodržiavanie mu 
zabezpečí významné 
zlepšenie prevencie 
vzniku srdcovo-cievnych 
ochorení 



Študenti stredných zdravotných škôl a 
niektorých VŠ ...



Vlaky zdravia 2009
• Hliadky zdravého života pozostávajúce z lekárov a zdravotníckych 

pracovníkov budú na „Staniciach merania zdravého života“ vzdelávať 
ľudí o najzávažnejších KV RF a súčasne vykonávať merania krvného 
tlaku, hladiny cholesterolu v krvi ... 

Deň Trasa Odchod Príchod Spojenie

Vlak zdravia  I.
25.9. Bratislava – Košice  (cez Žilinu)                 9:55 14:53 IC 405 Tatran

26.9. Košice – Bratislava (cez Žilinu)                  10:02 16:08 R 606 Liptov

Vlak zdravia  II.
25.9. Bratislava – Košice  (cez Rožňavu) 12:21 19:07 833/933

26.9. Košice – Bratislava (cez Rožňavu) 8:58 15:40 932/832

Vlak zdravia III.
25.9. Bratislava – B.Bystrica                                10:21 13:42 R831 Slatina

25.9. B.Bystrica – Bratislava                                15:01 18:40 R834 Slatina

Vlak zdravia IV.
25.9. Bratislava – Štúrovo                                    9:50 11:08 EC 34A Avala

25.9. Štúrovo – Bratislava                                    14:38 15:58 EC 272 Hasek

Vlak zdravia V.
25.9. Bratislava – Žilina                                       10:10 12:50 R605 Dargov

25.9. Žilina – Bratislava                                       13:25 16:08 R606 Liptov



Den D – stručná štatistika ...
 50 miest, 47 okresov

 39 stredných, väčšinou zdravotných škôl

 Cca 500 študentov stredných škôl 

 Cca 400 študentov Farmaceutickej fakulty (v 140  
lekárňach) 

 36 pobočiek Akadémie vzdelávania

 22 Poradní zdravia Regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva

 180 hliadok zdravia – zdravotníci, lekári a zdravotné sestry 

 Celkove cca 35 tisíc oslovených občanov SR 
počas dňa D na uliciach 



TV, radio a internetové média

 1320 TV spotov na Jednotke, Dvojke, v TV JOJ, a v 12-
tich regionálnych TV  

 226 rádio spotov odvysielanych v Slovenskom rozhlase, v 
rádiu VIVA, v regionálnych rádiach ZET, KISS a HEY    

 kampaň videlo 86% osôb z primárnej cieľovej skupiny 
(ženy 35 - 55 rokov), čo je 686.800 osôb, v priemere 
uvidia tieto osoby kampaň 5,7-krát. 

 Celkovo dosiahla kampaň 3.747.600 zobrazení. 

 V rámci internetovej kampane 2,3 mil. zobrazení
internetových bannerov 





Príloha Nového času v predvečer dňa D..
....



Aký je skutočný – objektívne merateľný 
dopad MOSTa ?

 SHF a SKS za podpory ESC a EU v rámci „the 
EuroHeart project“, pripravili celonárodnú edukačnú 
kampaň v mesiaci septembri v rokoch 2007 a 2008. 

 Súčasne sme realizovali pred a po kampani nezávislý 
prieskum realizovaný agentúrou Markant (2007) a 
agentúrou FOCUS (2008) týkajúci sa povedomia 
občanov o najzávažnejších KV RF a ich vnímania z 
pohľadu závažnosti. Všetky 4 prieskumy pozostávali 
z rovnakých 7 otázok. 

 Prieskum sa realizoval pred a po kampani MOST v 
oboch rokoch na celkovej vzorke 4126 
reprezentatívnych respondentov. Všetky prieskumy 
sa vykonávali na základe tzv. "quota" výberu s použitím 
rovnakej métódy. 



Otázky v prieskume obyvateľstva

• C1. Ktoré ochorenia sú podľa vášho názoru najzávažnejšie z pohľadu 
úmrtnosti? 
Možnosť najviac troch odpovedí

• C2. Myslíte si, že máte dostatok informácií o predchádzaní srdcovo-
cievnym (kardiovaskulárnym) ochoreniam?

• C3. Ktoré tri z uvedených rizikových faktorov považujete za najzávažnejšie 
pre vznik srdcovo- cievneho (kardiovaskulárneho) ochorenia?
Možnosť najviac troch odpovedí

• C4. Chodievate pravidelne na preventívne prehliadky?

• C5. Aké sú hodnoty normálneho krvného tlaku zdravého dospelého človeka? 
Otvorená otázka

• C6. Aká je hodnota správnej hladiny cholesterolu? 
Otvorená otázka

• C7. Podľa akých príznakov by ste spoznali infarkt?
Otvorená otázka, možnosť viacerých odpovedí



ZÁVAŽNOSŤ OCHORENÍ Z POHĽADU ÚMRTNOSTI - 2007

1. ZNALOSTI O SRDCOVO CIEVNYCH OCHORENIACH
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Najzávažnejšie ochorenia z pohľadu úmrtnosti 
% všetkých respondentov, jún 2009, báza: 1038 respondentov, možnosť najviac troch odpovedí
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Otázka: „Ktoré ochorenia sú - podľa 
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Rizikové faktory ovplyvňujúce vznik srdcovo-cievneho ochorenia 
% všetkých respondentov, porovnanie október 2008/ jún 2008, možnosť výberu troch odpovedí
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Znalosť hodnoty optimálneho krvného tlaku zdravého dospelého človeka
% všetkých respondentov, porovnanie - október 2008/ jún 2008

37%

45%

39%

16%

48%

15%

správna odpoveď   

(120/ 80)

nesprávna odpoveď

nevie
október 2008

jún 2008

Otázka: „Aké sú hodnoty optimálneho 

krvného tlaku zdravého dospelého 

človeka?"



Znalosť hodnoty normálnej hladiny cholesterolu
% všetkých respondentov, porovnanie - október 2008/ jún 2008
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ZNALOSŤ PRÍZNAKOV INFARKTU SRDCA – POROVNANIE (2007)

1. ZNALOSTI O SRDCOVO CIEVNYCH OCHORENIACH

Otvorená otázka, možnosť viacerých odpovedí

“Podľa akých príznakov by ste spoznali infarkt?”

1 Nepríjemný pocit, až bolesť v hrudi 6 Zmena farby pokožky a pier 

2 Studený pot, nevoľnosť, závrat, bezvedomie 7 Zvracanie
3 Ťažkosti s dýchaním 8 Náhla prudká bolesť 

4 Náhla strnulosť, ochabnutosť častí tela, slabosť, tŕpnutie 9 Náhla zmätenosť, poruchy, sťažená, 

nezrozumiteľná reč 

5 Nepríjemný pocit v iných častiach hornej polovici tela 



Príznaky srdcového infarktu – spontánne uvedené
% všetkých respondentov, porovnanie - október 2008/ jún 2008, možnosť viacerých odpovedí
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Poznámka: ide o spontánne odpovede respondentov na otvorenú otázku, ktoré boli následne zakódované do kategórií. 

Uvedené sú len tie odpovede, ktoré v aktuálnom prieskume uviedlo aspoň 5% respondentov. 

Otázka: „"Podľa akých príznakov by 

ste spoznali srdcový infarkt?" 



INFORMOVANOSŤ O PREDCHÁDZANÍ SRDCOVO CIEVNYM OCHORENIAM  

(2007 pred kampaňou) 

2. ZNALOSTI O SRDCOVO CIEVNYCH OCHORENIACH
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OMNIBUS: SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA, 2.vlna

Informovanosť o predchádzaní srdcovocievnym ochoreniam

% všetkých respondentov, október 2008, báza: 1007 respondentov
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Otázka: "Čo si myslíte - máte alebo nemáte 

dostatok informácií o predchádzaní srdcovocievnym 

(kardiovaskulárnym) ochoreniam?“ 



Výsledky prieskumov a možné dopady (1)

 Uvedomenie si závažnosti RF u tých, ktorí 
kampaň MOST zaznamenali a osobitne cieľovej 
skupiny žien vo veku 45–54 rokov bolo 
významne vyššie ako v celkovej populácii

 Poznanie správnej hodnoty optimálneho TK sa u 
žien zvýšilo o 6,4%, a v cieľovej skupine žien vo 
veku 45-54 rokov až o 9,4%

 Rovnaké výsledky pri hodnotení poznatkov o 
správnej hodnote TCH, zvýšenie o 6,9% pre 
všetky ženy a 8,5% u žien vo veku 45-54 
rokov



Napriek tomu, že informačnú kampaň MOST 
zaznamenalo iba 23% obyvateľstva v roku 2007 a 
25% v roku 2008, povedomie o väčšine RF a potrebe 
ich prevencie sa zvýšilo o 9% v roku 2007 a až o 
16% na konci roka 2008 ... 

Intenzívna 2-ročná celonárodná edukačná kampaň MOST viedla: 

 k významnej podpore implementácie Európskej Charty Zdravia 
podpísanú ministrom zdravotnícka Slovenskej republiky v 
septembri 2007.

 k zvýšeniu uvedomenia si potreby kontroly najzávažnejších 
rizikových faktorov KVO na úrovni celej populácie ako aj potreby 
celoživotnej prevencie.

Výsledky prieskumov a možné dopady (2)




