
Svetový deň zdravia 

 

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje každoročne 7. apríl za „Svetový deň 

zdravia“. Tento rok je ústrednou témou Svetového dňa zdravia vysoký krvný tlak, hypertenzia, 

s ústredným mottom kampane „Kontroluj svoj tlak“.  

 

Zdravie je jednou z najvýznamnejších ľudských hodnôt a tak by mal byť tento deň aj 

príležitosťou pre všetkých ľudí aby zintenzívnili v tento deň aktivity zamerané na zlepšenie 

svojho zdravia a viac sa o svoje zdravie zaujímali. Za úroveň svojho zdravia si zodpovedá 

totiž v rozhodujúcej miere každý sám. Preto treba klásť dôraz na prevenciu – predchádzanie 

vzniku chronických  ochorení, najmä srdcovocievnych, metabolických a onkologických a nie 

až na následné liečenie týchto chorôb. 

Existuje samozrejme viacero foriem prevencie. Niekto prestáva fajčiť alebo sa 

rozhodne obmedziť konzumáciu alkoholu. Niekto sa začína „zdravšie stravovať“, iní sa 

naopak začínajú viac hýbať a cvičiť. Dôležité pri tom ostáva dozvedieť sa o svojom zdraví čo 

najviac nových informácií ako aj poznať formy zdravšieho spôsobu života, predovšetkým v 

oblasti zdravej výživy, pohybovej aktivity a zanechania fajčenia. 

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia bude Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi vykonávať pre širokú verejnosť dňa 5. apríla 

2013 (piatok) v čase od 10.00 – 15.00 hod v priestoroch obchodného centra MADARAS, 

v lekárni MAX v Spišskej Novej Vsi nasledovné vyšetrenia rizikových faktorov 

kardiovaskulárnych chorôb : 

 

- odber kapilárnej krvi na zistenie hladiny celkového cholesterolu 

- meranie krvného tlaku 

- meranie antropometrických ukazovateľov (BMI a WHR index) 

- stanovenie obsahu tuku v tele 

 

vrátane vyhodnotenia nameraných hodnôt a poskytovania individuálnych konzultácii 

a poradenstva k zdravému spôsobu života.  

Záujemcovia  nemusia byť pred vyšetrením nalačno, pričom však doporučujeme, 

aby deň pred vyšetrením nekonzumovali tučné a mastné jedlá a nepili ani alkohol. Pred 

samotným vyšetrením je vhodné aspoň 1 hodinu nefajčiť, nepiť kávu a nevykonávať 

žiadnu telesnú aktivitu.   
Poznať a kontrolovať hodnoty svojho krvného tlaku, cholesterolu a tuku je základnou 

podmienkou zachovania si dobrého zdravia a v prípade ich zvýšených hodnôt vedieť na tieto 

zmeny včas upozorniť aj svojho ošetrujúceho lekára. 

Ak tieto hodnoty nepoznáte neváhajte a príďte sa dať vyšetriť. Dozviete sa základné 

informácie o svojom zdraví a dostanete aj rady ako sa dá pozitívnou zmenou životného štýlu 

predísť vzniku a rozvoju závažných chorôb a zachovať si dobré zdravie. 
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