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Pod lupou

Svetový deň srdca 2009
aj s účasťou všeobecných lekárov
Do celoslovenskej osvetovej akcie Deň srdca sa v tomto roku po prvýkrát zapojila aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického
lekárstva (SSVPL). Z projektu sa získali cenné údaje v súvislosti so srdcovocievnymi ochoreniami obyvateľstva Slovenska.
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Osvetovú akciu Deň srdca 25. septembra
2009 zorganizovala Slovenská nadácia srdca
v spolupráci so Slovenskou kardiologickou
spoločnosťou a pod záštitou ministra zdravotníctva. K organizácii projektu primárnej
prevencie kardiovaskulárnych ochorení sa
pripojila aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS – aj keď na
poslednú chvíľu, ale úspešne. „Zúčastnilo
sa spolu 264 všeobecných lekárov pre dospelých (VLD). Všetkým ďakujem. Verím,
že o rok bude účasť vyššia. Dáta, ktoré sme
z projektu získali, sú veľmi cenné,“ zhrnul
predseda SSVPL MUDr. Peter Lipták.

Získané údaje
SSVPL poslala do všetkých ambulancií VLD
veľký propagačný plagát s kódom zdravého života, návodmi na zdravé stravovanie a zdravý
pohyb a malý edukačný leták pre pacientov,
ktorý si lekári mohli rozmnožiť a rozdávať pacientom. Súčasťou návštevy pacienta v rámci
Dňa srdca bolo zmeranie pacientovho krvného
tlaku a zaznačenie hodnôt do formuláru – návratky, do ktorej bolo potrebné zaznamenať
údaje aspoň 10 pacientov. Údaje z návratiek sa
zosumarizovali pomocou špeciálneho softvé-

ru a aktivitu lekárov v jednotlivých regiónoch
ako aj výsledky prierezovej epidemiologickej
sondy hodnôt krvných tlakov u nášho obyvateľstva si možno pozrieť na interaktívnej
mape (http://www.globalfamilydoctor.eu/
tk/). Súhrnné výsledky meraní tlaku krvi (TK)
sú na obrázku 1.

v celkovej hodnote 3333 EUR. Súčasťou ceny je
aj inštalácia a zaškolenie obsluhy v ambulancii
u výhercu. Vylosovanie výhercov sa uskutočnilo na XXX. Výročnej konferencii SSVPL SLS
v Bojniciach vo štvrtok 15. októbra 2009 v bloku, kde sa spoločne s kardiológmi vyhodnotil
Svetový deň srdca. EKG v hodnote 3333 EUR
získala MUDr. Ľudmila Varšaníková z Uliča
v okrese Snina a ďalšie EKG za najaktívnejšiu
účasť (68 meraní) MUDr. Alena Leková z okresu Ružomberok. Ceny zabezpečila SSVPL z finančnej podpory WHO.
(red)

Výhercovia cien
Na základe vyplnených a zaslaných návratiek boli lekári zaradení do zlosovania o PC EKG
prístroj Flashlight Compek spolu s prenosným
počítačom notebookom na jeho inštaláciu

Obrázok 1. Vyhodnotenie merania TK v rámci Dňa srdca v ambulanciách VLD.
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Priemerná hodnota: 132/81
Počet meraní TK: 5 412
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