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„Dni zdravého srdca“ 2009 - 2012 

- Vlastný vzdelávací a skríningový projekt 
„Dni zdravého srdca“ 

- Organizuje SSVPL SLS  
- Kedy? Každoročne v septembri, od 

roku 2009...  
- Tento projekt premosťuje aktivity na 

Slovensku a vo svete uskutočňované v 
rámci „Svetového dňa srdca“ – už 
každoročne 29. septembra(WHO)  



„Vlastný“ 
-  MZSR neprejavilo záujem spolupracovať s VPL 

na národných preventívnych programoch 
-  MZSR organizuje národné preventívne(NPP) 

programy cez špecialistov a špecialisti tiež 
neprejavili záujem o spoluprácu... 

- 100% zdravých občanov chodí k VPL a 0% k 
špecialistom... 

- Špecialisti organizujú NPP meraním TK a 
glykémie v stanoch, na námestiach  v 
obchodných domoch a vo vlakoch...  



„Dni zdravého srdca“ 2009 - 2012 

Každoročne oslovujeme viac ako 
2000 ambulancií všeobecných 
praktických lekárov pre dospelých 
(ďalej VPL) na celom Slovensku 

 
 V rokoch 2009 - 2012 sa do projektu  

celkovo zapojilo 441 
ambulancií VPL  



„Dni zdravého srdca“ 2009 - 2012 
  Spolu bolo vyšetrených 10 242 

pacientov  
  
    -každému sme merali krvný tlak, 
    -zisťovali sme fajčiarske návyky, 
    -odmerali váhu a výšku, 
    -odmerali obvod pása, 
    -hodnoty krvných lipidov sme hodnotili 

podľa  zdravotnej dokumentácie z poslednej 
preventívnej prehliadky. 
 
 

 



Cieľ I  

Získavanie epidemiologických dát 
    

 
  



Svetový deň srdca 25. september 2009 
Počet zúčastnených lekárov 260 
Rozloženie ambulancií zapojených do projektu 



Svetový deň srdca 25. 9. 2009 

Muži 2340 Ženy 3072 

Vyhodnotenie merania TK (počet zúčastnených lekárov 260) 

Celá skupina 5412 

23,9%(Ženy) – 27,9%(Muži) pacientov malo TK nad 140/90mmHg 



Cieľ II 

Edukácia pacientov so zameraním na: 
    

1. Kód zdravého života 
   2. Zdravé stravovanie  
   3. Zdravý pohyb  

 
 

  



Ústrednou informáciou v kampani je 

   
       KÓD ZDRAVÉHO ŽIVOTA 
 
 0! – 30 – 5 – 5,5 – 120/80 – 70 – 80/94 
  



Kód zdravého života 
            
  0! – počet cigariet  
  30 a viac –minimálna denná minutáž pohybu        
  5 a menej – optimálna hodnota cholesterolu 
  5,5 a menej – optimálna hodnota krvného cukru  
  120/80 a menej – optimálny krvný tlak  
  70 a menej - optimálna pulzová frekvencia  
  80/94 a menej – optimálny obvod pása žena /muž  





„Dni zdravého srdca“ 2009 - 2012 

  Po zistení individuálnych hodnôt kódu 
u pacientov, sme realizovali 
intervenciu životného štýlu so 
zameraním sa na: 

1. zdravé stravovanie  
2. pohybové aktivity  
3. odvykanie od fajčenia 





 0! – 30 – 5 – 5,5 – 120/80 – 70 – 80/94 



 0! – 30 – 5 – 5,5 – 120/80 – 70 – 80/94 



 0! – 30 – 5 – 5,5 – 120/80 – 70 – 80/94 



Abdominálny tuk = TOVÁREŇ CHORÔB 

 0! – 30 – 5 – 5,5 – 120/80 – 70 – 80/94 



„Dni zdravého srdca“ 2009 - 2012 

Rok 2012 bol sústredený na kampaň 
zameranú na prvé príznaky akútneho 
srdcového infarktu, tak aby ich bol schopný 
rozpoznať každý pacient, alebo jeho rodina 
čo najskôr 

Kampaň sa niesla v duchu hesla: 
 Nechoďte na LSPP, volajte RZP 
 (číslo tel. 155 alebo 112).  



 
 
Je potrebné aby každý na Slovensku vedel, že po 
vzniku akútneho infarktu môžu rozhodovať doslova 

sekundy a minúty, či vôbec a ako pacient prežije.  



Záver I 
Každý pacient má svojho 

všeobecného praktického 
lekára a tak celospoločenské 
povedomie o dostupnosti 
prevencie a informácií o 
správnej životospráve v ich 
ambulanciách je pre zdravie 
populácie veľmi významné.  

  



Záver II 
V edukačných kampaniach je 

veľmi dôležité, aby ľudia 
zistili, že absolvovanie 
preventívnej prehliadky u 
svojho VPL v intervale 1x za 
dva roky je poistkou zdravia.  



Prevencia – štít zdravia 
Všeobecný praktik – štít prevencie 
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