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Odhad počtu osôb exponovaných vybraným RF zdravia

v populácii SR* podľa  prevalencie u 15-64 r. respondentov 

v súbore projektu MONIKA (ÚZIŠ 2003)

Ukazovateľ Prevalencia vybraných rizikových faktorov zdravia RF 2

RF 0 RF 1 RF 2 RF 3 RF 4

Prevalencia  v 

súbore ( %)

11,5 29,1 33,1 22,8 3,5

Exponovaná 

populácia v SR 

( abs.č)

428 924 1 085 365 1 234 556 850 389 130 542

RF2

• Fajčenie

• Tlak krvi ( >140 a / alebo 90 Torr

• Centrálna obezita  (pás / boky ) > 0,9 muži, 0,8 ženy 

• Rizikový index I ( c- cholesterol / HDL - ch.) > = 4 muži, 3,5 ženy

9 z 10 slovákov má minimálne 1 RF !!



Celková úmrtnosť 20011

1. Ezzati et al. Selected major risk factors and global and regional burden of disease. Lancet. 2002;360:1347-1360.

Úmrtnosť (v tisícoch ; total 55.861.000)
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Percento chronických ochorení 
spôsobených nesprávnym životným štýlom
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Dopad jednotlivých faktorov na celkové zdravie
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Comparing the observed male mortality rates from CHD in N.E. 
Finland with those predicted from changes in the risk factors.

Vartiainen et al. 1994.
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Hliadky zdravého 
života pozostávajúce z 
lekárov a zdravotníckych 
pracovníkov budú na 
„Staniciach merania 
zdravého života“ vzdelávať 
ľudí o najzávažnejších KV RF 
a súčasne vykonávať 
okoloidúcim merania krvného 
tlaku, hladiny cholesterolu v 
krvi a ev. aj koncentrácie 
oxidu uhoľnatého vo 
vydychovanom vzduchu u 
fajčiarov. 



MOST 2010 – aktivity:

meracie miesta – 250
z toho: - hypermarkety Tesco – 40

- námestia, parky, organizácie – 40
- lekárne – 170

hliadky zdravia – 70 škôl, cca 650 študentov

vlaky zdravia – 8 (3x BA-KE, BA-BB a späť)

37 miest SR

36 pobočiek Akadémie vzdelávania

väčšina Poradní zdravia Regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva

70 stredných škôl, cca 650 študentov 











Deň srdca – Tesco
Prešov HM, Košice HM, OD



 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 ... 

-IC Tatran (24.9.2010), odchod z BA 9:35, príchod do KE 
14:36 (cez Žilinu)

-Rýchlik Hodina deťom (25.9.2010), odchod z KE 8:10, 
príchod do BA 14:00 (cez Žilinu) 

-Rýchlik Mall.sk (24.9.2010), odchod z BA 10:10, príchod 
do KE 16:02 (cez Žilinu)

-Rýchlik Liptov (25.9.2010), odchod z KE 10:05, príchod 
do BA 16:00 (cez Žilinu)

-Rýchlik 833 (24.9.2010), odchod z BA 12:15, príchod do 
KE 18:58 (cez Rožňavu)

-Rýchlik 932 (25.9.2010), odchod z KE 9:02, príchod do BA 
15:33 (cez Rožňavu)

-Rýchlik Tekov (24.9.2010), odchod z BA 10:15, príchod do 
BB 13:36

- Rýchlik Tekov (24.9.2010), odchod z BB 14:54, príchod 
do BA 18:35



MOST 2010 – čísla z ulíc
údaje stále zhromažďujeme, konečné čísla budú známe koncom mesiaca

cca 25 000 občanov konzultovaných a 
vyšetrených na meracích miestach

cca 30 000 občanov oslovených študentmi 
Kódom zdravého života

spotrebovalo sa najmenej 4250 
cholesterolových prúžkov (1870 poskytla SHF, 
1000 partner, 1380 lekárne)

cca 60 000 rozdaných letákov ...





MOST 2010 – v mediálnych číslach

monitoring stále prebieha

cca 1450 televíznych spotov 

cca 210 rozhlasových spotov

web bannery (nemocnice, stránky partnerov)

billboardy – 100ks, citylighty – 96ks

LCD plocha Pasienky – 1350 zobrazení

MHD BA, KE – 1000ks plagátov

ŽSR – plagáty, letáky, oznamy vo vlakoch, 
na staniciach

inzercia v rôznych printoch



OMNIBUS: SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA,  júl 2010

Znalosť hodnoty optimálneho krvného tlaku zdravého dospelého človeka
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Otázka: „Aké sú hodnoty optimálneho 

krvného tlaku zdravého dospelého 

človeka?"



OMNIBUS: SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA,  júl 2010

Znalosť hodnoty normálnej hladiny cholesterolu
% všetkých respondentov, porovnanie
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Hlavná priorita NPPOSC -
zjednodušene

• Nosnou aktivitou NPPOSC je vytvorenie pozitívnej 
celospoločenskej atmosféry na intenzívnu, efektívnu 
a dlhodobú edukáciu obyvateľstva na všetkých 
možných úrovniach, s cieľom zvýšiť ochotu občanov 
SR starať sa o svoje zdravie

• zlepšenie detekcie vysoko rizikových osôb a začatie 
kontroly RF u týchto osôb

• zlepšenie kontroly RF na úrovni populácie ... 

• ostatné úlohy .... (register a podobne)



• Od roku 2010 do roku 2012 zabezpečiť každoročne minimálne jednu celonárodnú 
vzdelávaciu kampaň so zapojením mimovládnych organizácií realizovanú 

v najrelevantnejších médiách s cieľom lepšieho chápania závažnosti 
rizikových faktorov SCO, ako aj možností ich postupného 
odstraňovania. 

• Od roku 2011 do roku 2012 zabezpečiť celonárodné vzdelávacie kampane realizované v 
najrelevantnejších médiách zameranú osobitne na príznaky akútneho IM, CMP, 
akútnej a kritickej končatinovej ischémie, akútnej proximálnej hlbokej VT a náhlej 
SS s cieľom zlepšiť včasný príchod pacienta na špecializovanú lekársku diagnostiku a 
následnú terapiu, pretože v týchto prípadoch je najrozhodujúcejším faktorom
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NPPOSC
17.3.2010



PROGRAM WORSHOPU

1. Registrácia, stanovenie rizikovosti účastníkov WS 14.00 – 15.00 hod.

(odmeranie TK, PF, obvodu pása, hmotnosť, BMI), rozdanie dotazníkov a publikácie

2. Úvod, demografia účastníkov, zákl. údaje, hlasovanie 15.00 – 15.15 hod. 

(hlasovacie zariadenie, jednotný set otázok, ktoré sa budú zadávať na začiatku a na konci WS) 

3. Vysoký krvný tlak a poruchy tukov (cholesterolu) 15.15 – 16.15 hod. 
(45 min. prezentácia + 15 min. diskusia, na začiatku zistenie vedomostí hlasovacím zariaderním)

4. prestávka 16.15 – 16.30 hod.

5. Fajčenie, obezita, fyzická aktivita, zdravý životný štýl ... 16.30 – 17.40 hod. 
(50 min. prezentácia + 20 min. diskusia, na začiatku zistenie vedomostí hlasovacím zariadením) 

6. Hlasovanie po skončení – rovnaké otázky, ako pred prednáškami + vyhodnotenie  WS 17.40  - 17.55 hod.

6. Vyhodnotenie WS a záver, certifikáty 17.55 – 18.00 hod. 



Projekt MONIKA, SR 2002 



• náklad 20 000 ks

• publikácie nie je predajná

• PDF formát voľne k dispozícii na 
www.tvojesrdce.sk

• slúži na vzdelávanie laickej 
verejnosti

• v r. 2010 – pilotne 50 edukačných
workshopov po celom Slovensku 

• v r. 2011 to bude 200 a v r. 
2012 cca 400 workshopov
celoslovensky vrátane prezentácie 
vo verejnoprávnych médiách 

• Workshopy v roku 2010 prebehnú 
asi v 40 mestách SR najmä 
východné a južné oblasti SR 

• je ambíciou dosiahnuť zavedenie 
voliteľného predmetu na 
stredných školách  - Zdravý 
životný štýl, kde publikácia bude 
slúžiť ako učebnica 

http://www.tvojesrdce.sk/


Prvý workshop 9.9.2010 - BA



• Primárnym cieľom je posúdiť v reálnej praxi 
primárnej ambulantnej starostlivosti súčasný stav 
manažmentu pacientov s artériovou hypertenziou 1.a  
vyššieho štádia ESC/EHS a vysokým KV rizikom

• Každé centrum zaradí minimálne 10-15 za sebou idúcich 
osôb s hypertenziou a KVR dľa protokolu v priebehu 
obdobia 3 mesiacov od spustenia registra,ktorých 
odsleduje po dobu 3 rokov v celkovom počte 5 vizít 

• Predpokladaný počet participujúcich VL = 300-400, 
predpokladaný počet sledovaných osôb 3500 - 4000 

NPPOSC:
Register osôb s hypertenziou a vysokým KV R

(R)



Časový harmonogram vyšetrení (R)



Benefity z participácie na R v NPPOSC

Každý účastník registra: 
• Bude zverejnený na webovej stránke SSVPL SLS, na stránke 

MZSR, Slovenskej nadácie srdca, snaha o zaradenie aj na 
stránku VšZP ... 

• Na konci každého roka ako aj na konci 3-ročného sledovania 
obdrží výsledky za svojich pacientov 

• Na každom výročnom kongrese SSVPL môže prebehnúť  
sekcia k výsledkom (priebežným, finálnym) z R

• VšZP bude informovaná o participujúcich lekároch v R 

• Iné potencionálne benefity – možno diskutovať  ... 




