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Každoročne  na  tento  deň  pripadá  Svetový  deň  zdravia,  ktorý  bol  
vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako  
pripomenutie  vzniku  WHO v  roku 1948.  Tento dátum býva  tradične  
sprevádzaný  celosvetovými  podujatiami  sústreďujúcimi  sa  na  
každoročne vyhlasovanú tému. Témou Svetového dňa zdravia pre rok  
2013 je motto „Kontroluj svoj tlak krvi“.

Pri  tejto  príležitosti Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  

so sídlom  v Žiline dňa 5.4.  2013  (piatok) otvára  dvere  na 

oddelení Podpory zdravia  a tým ponúka verejnosti možnosť bezplatne si dať 

zhodnotiť  v čase  od 8,00-  12,00 hod. svoje  biochemické  (nalačno  –  celkový 

cholesterol, tuky, cukor, „dobrý a zlý“ cholesterol a pre verejnosť, ktorá nebude 

nalačno – celkový cholesterol,  ďalej  tlak krvi) a antropometrické ukazovatele 

zdravia (výšku, váhu, % tuku) a to bezplatne a bez predchádzajúceho objednania 

sa.  Stačí,  keď v tento deň (5.  4.  2013)  navštívite  oddelenie  Podpory zdravia 

RÚVZ na ulici Spanyola 27 v Žiline („Hygiena“). V rámci krátkej konzultácie 

zistíte, aké je vaše riziko vzniku srdcovo cievnych ochorení, ktoré majú neustále 

narastajúci trend. 



Heslo WHO na rok 2013:   

Svetový deň zdravia:  

Vysoký krvný tlak (hypertenzia)

Vysoký krvný tlak (hypertenzia)  zvyšuje riziko rozvoja  

srdcovocievnych  ochorení  vrátane  infarktu  myokardu,  

porúch  srdcového  rytmu,  mozgových  príhod,  zlyhania  

obličiek, ale aj slepoty.  13% všetkých úmrtí ide na vrub 

vysokého krvného tlaku. Jeden z troch dospelých ľudí na 

svete má podľa štatistík zvýšený krvný tlak. Veľmi veľa  

ľudí  však  ani  nevie,  aký  ma  krvný  tlak,  ani  aký  je  

normálny (optimálny) krvný tlak (120/80 mmHg).

A pritom táto porucha sa dá veľmi dobre diagnostikovať  

a liečiť. A hlavne, dá sa jej do značnej miery predchádzať 

prevenciou  a zdravým  životným  štýlom.  Cieľom 

tohtoročného  svetového  dňa  zdravia  je  zvýšiť  

informovanosť  a vedomosti  o vysokom  krvnom  tlaku 

a o tom, ako mu predchádzať respektíve ako ho správne 

manažovať.
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