
 

              
Verejné pohoršenie 

spoločenské, 

 pracovné a rodinné rozpory 

Kultúrny a sociálny úpadok 

Ohrozenie zdravia vlastného i druhých – úrazmi 

Ohrozenie vlastného zdravia chorobami 

Choroby pečene 

Choroby podžaludočnej žľazy 

Zápaly nervov 

Alkoholické duševné choroby až zblbnutie 

Halucinózy 

Alkoholickú padúcnicu 

Delírium tremens 

Tešia sa na Vás 

 

   krčmár   §    prokurátor    lekár     hrobár 

 
 

 

 

10 rád ako predchádzať závislosti  na alkohole 
 

 Nikdy nepi na lačný žalúdok 

 Nikdy nepi v práci                     

 Nikdy nepi vtedy, ak cítiš potrebu napiť sa 

 Keď si unavený, alebo nervózny, varuj sa každého 

napitia a miesto toho si daj teplý kúpeľ a doplň 

studenou sprchou 

 Nikdy neužívaj alkoholické nápoje ako liek ktorý by 

ti mal pomôcť prekonať nepríjemný telesný, alebo 

duševný stav 

 Nepi pravidelne, ani v určitú dobu, ani pri určitých 

príležitostiach 

 Rýchle pitie znamená nebezpečie: 

medzi  1.  a  2.   pohárom piva, vína, liehovín počkaj  

        pol hodiny, medzi  2. a 3. – hodinu a 4. nepi 

 Koncentrované alkoholické nápoje nikdy nepi na ex, 

        ani bez dúšku vody alebo sódy 

 

 

 

 

 

6. 
rizikových faktorov a zásad 

K zdravému srdcu vedie cesta cez zdravú výživu 

S pribúdajúcou telesnou hmotnosťou sa srdce zbytočne 

zaťažuje 

Rozhodne urobte všetko proti vysokému tlaku 

Duševný stres a napätie vášmu srdcu nijako 

neprospievajú 

Cvičenie je súčasťou moderného životného štýlu 

Robte pre svoje zdravie maximum – nefajčite ! 

 
 

 

 

 Tabakový dym obsahuje veľké množstvo jedov, ktoré 

môžu poškodiť srdce a cievy 

 Niikotín je návykový jed,  vznikajúci pri spaľovaní 

tabaku 

 Vdychovaním kysličníka uhoľnatého sa výrazne 

znižuje množstvo kyslíka ktoré je krv schopná 

dodávať do srdca a do celého tela 

 

 

 

 

srdcové choroby 

rakovina pľúc 

mnohé ďalšie choroby ktoré nemusia spôsobiť smrť, 

ale ovplyvňujú kvalitu života 
 

 

 

 

 poraďte sa so svojim lekárom 

 nikotínové žuvačky 

 výchovná terapia – relaxačné hodiny 

 Oznámte každému, že prestávate fajčiť 

 Ak máte chuť na cigaretu, zamestnajte sa inou  

        činnosťou – napr. ručné práce 

 Ukladajte peniaze na cigarety do prasiatka 

 Nie každému sa to podarí na prvý krát, ale  

                      n e v z d á v a j t e    s a 

 

    

  
 

Číňania vynašli zrkadlo 

 a v ňom uzreli svoju vlastnú tvár. 

Vedeli kontrolovať a hodnotiť svoj výzor. 

Ženy uvideli svoju krásu, starci svoje vrásky. 

Nikomu sa však nepodarilo objaviť zrkadlo, 

v ktorom by mohli vidieť svoje zdravie. 

Musíme si preto pomôcť iným spôsobom 

 poznaním, 

ktoré nám sprostredkuje náš rozum. 

 

Abul Faradž 

 - sýrsky lekár, žijúci v 13. storočí, 

hovorí chorému : 

"Sme traja - ty, choroba a ja. 

  Ak budeš s chorobou, budete dvaja. 

  Ja budem sám a vy ma premôžete. 

  Ak budeš so mnou, budeme dvaja. 

Choroba zostane sama a my ju 

premôžeme" 
 



          Gény nám určia akí sa narodíme, prostredie nás formuje, 

ale za výsledný zdravotný stav je v podstate zodpovedný každý 

sám.  

Životný štýl je zdravý spôsob nazerania na svet, 

trávenie  voľného času, spôsob stravovania, návyky 

a zlozvyky, jednoducho to,  čo charakterizuje každého 

človeka  a čím sa súčasne odlišuje od iných. 
Rizikové faktory životného štýlu, ako sú fajčenie, 

užívanie alkoholu, nesprávna výživa, stres, a v neposlednom rade  

nedostatok pohybu, je možné ovplyvniť svojim správaním a tým 

zamedziť aj vznik mnohých, tzv. civilizačných ochorení. 

F a k t o r y  

 ovplyvňujúce naše zdravie

zdravotníctvo

10 %

genetické 

faktory

5 - 10%

Životný štýl

45 - 55 %

životné 

prostredie

5 - 10%

stres

20 - 25 %

 
O tom, že sa zmena životného štýlu a obmedzenie vplyvu 

negatívnych faktorov vypláca svedčí fakt, že vo vyspelých 

krajinách sa výrazné znížila chorobnosť a predĺžil sa 

priemerný vek. Najmä vďaka zmene životného štýlu sa 

znížila napr. v USA za necelých 20 rokov úmrtnosť na 

kardiovaskulárne choroby o viac ako 40 % a na mozgové 

príhody o viac ako 50 %.  

Vo Fínsku v Severnej Karélii sa už 25 rokov 

zaoberajú  problematikou zmeny životného štýlu a na základe 

ich faktov, ktoré sú nespochybniteľné, sa im podarilo 

pomocou preventívnych opatrení vyplývajúcich zo záverov 

ich projektu, znížiť celkovú úmrtnosť o 37 %, úmrtnosť na 

kardiovaskulárne ochorenia o 46 %, z toho na cievne 

ochorenia o 46 %, výskyt rakoviny sa znížil o 45 %, z toho 

výskyt rakoviny pľúc o 63 %. 

Na Slovensku je však vývoj opačný.  Výskyt 

kardiovaskulárnych i ostatných chorôb má stúpajúcu 

tendenciu. Varujúci je najmä zvyšujúci sa počet úmrtí u 

mužov v strednom veku. V týchto prípadoch sa na príčine 

úmrtia takmer vždy podpísali stres, fajčenie, málo pohybu a 

alkohol.  

 

Príčiny úrmtnosti na Slovensku v roku 1998

cievny systém

56%
ostatné

6%

vonkajšie príčiy

6%

tráviaca sústava

5%

Dýchacia sústava 

4%

nádory

23%

              
 

 

 

 

 

 

-    2 až 3 krát do týždňa zaraďte bezmäsité dni 

- potraviny nepresoľujte (odporúčaná dávka 5g soli  

       denne) 

obmedzte : 

-    príjem živočíšnych tukov aspoň o štvrtinu cukry 

       v potravinách 

vyvarujte sa : 

- vyprážaných a mastných jedál 
 

       Vo vašej výžive nesmie chýbať 

v l á k n i n a  
 

Vlákninu poznáme : 

nerozpustnú    obsahuje ju zelenina a ovocie 

rozpustnú napr.pektín, obsahuje ho ovocie a strukoviny 

lignín  v mrkve, kalerábe, redkvičke, zeleri 

Nikdy nie je neskoro začať žiť zdravšie ! 
Je najvyšší čas urobiť niečo pre svoje zdravie ! 

Pozitívny vplyv v potravinách na zdravie majú antioxidanty 

vitamín A (nachádza sa hlavne v mliečnych výrobkoch a 

zelenine) 

vitamín C (nachádza sa hlavne v zelenine a v ovocí)   

paprika, citrusové plody 

vitamín E (obsahujú ho rastlinné oleje a listová zelenina 

Selén pri jeho zvýšenom príjme klesá výskyt nádorov tráviaceho 

traktu (obsahujú ho strukoviny, morské živočíchy, zelenina) 

Mlieko a mliečne výrobky (obsahujú hodnotné živočíšnš 

bišlkoviny, ľahkostráviteľný tuk, mliečny cukor, vápnik, fosfor a 

stopové prvky) 

V strave odporúčame   zvýšiť spotrebu : 

-  obilnín a výrobkov  z celozrnnýcha tmavých múk 

-  strukovín, najmä sóje, zeleniny a ovocia 

-  rastlinných  olejov na úkor  živočíšnych tukov rýb 

- zvýšiť spotrebu kyslomliečnych výrobkov, tvarohu a syrov 

s nízkym obsahom tuku 
 

 

 

predstavuje 

vystriedanie jednej činnosti činnosťou druhou, 

( činnosť zaťažujúcu iné orgány,  

systémy, resp. oblasti centrálnej nervovej sústavy) 

úzko súvisí 

 so spôsobom využívania voľného času 

kompenzuje 

 jednotvárnu pracovnú záťaž pri vyučovaní 

prácu psychickú, senzorickú a statickú 

obnovuje 

 fyzické a psychické funkcie 

zvlášť kompenzuje dlhodobú statickú záťaž 
              

 

najlepší prostriedok 

na vyrovnanie psychického a zmyslového zaťaženia 

stresov každodenného života 

nedostatok pohybu spôsobuje 
vznik civilizačných ochorení 

metabolických chorôb a chorôb obehového systému 

cvičiť možno v každom veku 

zdravotné prekážky 

vysoký krvný tlak nad 200 mm Hg 

ochorenia, pri ktorých pohyb neodporúča lekár 

Ako zvládnuť stres 

staré pravdy 
Aj z tej najhoršej situácie možno nájsť východisko 

Vždy môže byť ešte horšie 

Všetko zlé je na niečo dobré 

Pozeraj na život a svet okolo seba pozitívne 

užitočné rady 
- každý má právo na vlastný názor - 

- treba pozorne počúvať druhých - 

- diskusia nie je boj, ale výmena názorov - 

-  kto ťa priamo kritizuje, myslí to s tebou dobre – 

- viac chváľ, ako vyčítaj - 
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