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Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) vo svete a na Slovensku

Hlavná príčina smrti dospelých ľudí vo väčšine vyspelých krajín sveta 
a Slovensko nie je výnimkou 

 Svetová mortalita na KVO - 17 miliónov ľudí ročne (WHO)

Hlavné príčiny smrti v Európe:

• srdcovo-cievne ochorenia (50% všetkých úmrtí)

• rakovina

• choroby dýchacích ciest

Zdroje: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/cardiovascular-diseases2/definition-of-cardiovascular-

diseases, http://www.cardio.sk/ochorenia/srdce/srdcove-zlyhavanie,  http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/mortality/index_sk.htm

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/cardiovascular-diseases2/definition-of-cardiovascular-diseases
http://www.cardio.sk/ochorenia/srdce/srdcove-zlyhavanie


Druhy kardiovaskulárnych ochorení

• Ischemická choroba srdca

(Ateroskleróza)

• Akútne koronárne 
syndrómy - AP, IM

• Arytmia

• Kardiomyopatia

• Srdcové zlyhanie 

• Zápalové ochorenia srdca 

• Reumatické ochorenia srdca,

• Choroba chlopní

• Cerebrovaskulárne ochorenia
Mozgové príhody

• Ochorenia obehového systému -
Hlboká žilová trombóza - pľúcna 
embólia

• Hypertenzná choroba srdca
(zahŕňa ischemickú chorobu srdca, 
zlyhanie srdca)

• Ochorenie periférnych tepien 
(PAD) – postihnuté dolné končatiny



http://www.oxfordjournals.org/our_journals/eurheartj/press_releases/freepdf/prpaper.pdf

Kardiovaskulárne ochorenia v Európe 2014

MUŽI
Úmrtnosť na KVO



http://www.oxfordjournals.org/our_journals/eurheartj/press_releases/freepdf/prpaper.pdf

Kardiovaskulárne ochorenia v Európe 2014

ŽENY
Úmrtnosť na KVO



http://www.oxfordjournals.org/our_journals/eurheartj/press_releases/freepdf/prpaper.pdf



Na Slovensku

Údaje EUROSTAT-u z roku 2009:
Slovensko spolu s Českou republikou,  Maďarskom, Rumunskom a pobaltskými 
krajinami majú v Európe najvyššiu úmrtnosť na ICHS (viac ako 1 500 úmrtí/100 000 
obyv./1 rok).

Výrazný kontrast s krajinami s najnižšou úmrtnosťou na ICHS, ktorá je v niektorých 
regiónoch Francúzska, Portugalska či Španielska (menšia ako 250 úmrtí/100 000 
obyv./1 rok). 

Hlavnou príčinou úmrtia pri ICHS býva infarkt myokardu. 
(Cardiology Lett.  2013;22(1):85–93)



http://www.oxfordjournals.org/our_journals/eurheartj/press_releases/freepdf/prpaper.pdf

Úmrtnosť v krajinách v porovnaní s Francúzmi, ktorí zomierajú na KVO v 75-79 rokov



Na Slovensku

V rokoch 2009-2011 boli práve KVO príčinou vyše 50 % úmrtí 

Bóriková: portal.jfmed.uniba.sk/download.php?fid=543

ICHS (55%)



Na Slovenku

V SR (2009 – 2011) v dôsledku KVO zomrelo 47 % mužov a viac ako 60 % žien.

Najčastejšie predpisovanými liekmi v roku 2014 boli lieky:

Na kardiovaskulárny systém (28,8 mil. balení)

Na liečbu nervového systému (14,3 mil. )

Na liečbu tráviaceho traktu a metabolizmu (8,7 mil.). 
(Tlačová správa, 17. apríl 2015 (NCZI) = štatistický prehľad o množstve spotrebovaných liekov)

Zdroje: http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=270 , http://www.pohrebnictvo.sk/umrtnost-na-slovensku/, 
http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Spotreba-liekov.aspx

http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=270
http://www.pohrebnictvo.sk/umrtnost-na-slovensku/


Ateroskleróza - I 70

Degeneratívne ochorenie cievnej steny  

Tvorba aterosklerotických plátov - tuhnutie cievnej steny a zužovanie
priechodnosti (prietoku krvi) - riziko upchatia cievy (trombus)

Najčastejším dôvodom akútnych cievnych udalostí (ischémia –
obmedzené prúdenie krvi do srdca a do mozgu)



 Štádium latencie - bez klinických  
prejavov - aterosklerotické zmeny v 
cievach (poškodenie vnútornej 
vrstvy tzv. intimy)

 Štádium manifestného ochorenia 
- objavujú sa prvé príznaky, 
dochádza k poškodeniu cieľových 
orgánov ICHS, ICHDK

 Štádium orgánových komplikácii: 
ťažkosti vyplývajúce z ischémie 
postihnutého orgánu – IM, NCMP, 
poškodenie obličiek, zraku

Ateroskleróza 



Nevhodná životospráva - zvýšený príjem tukov v potrave - ukladanie tukov - zvýšené  riziko 

pre rozvoj aterosklerózy

Nevhodný životný štýl - fajčenie, nedostatok aktívneho fyzického pohybu, vysoký krvný tlak –

stavy, ktoré nemusia spočiatku spôsobovať žiadne ťažkosti, preto ich veľa ľudí podceňuje.

Porucha tukového metabolizmu (dyslipoproteinémia)

Ukladanie tukových látok do steny cievy predovšetkým cholesterolu (hlavne LDL-cholesterol, ktorý

podlieha oxidácií a zápalu v cievnej stene).

Zdroj: http://www.viapractica.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3652&magazine_id=1

Ateroskleróza 
Príčiny



• Nedostatočné okysličovanie mozgu bez uzáveru cievy

• Náhly nečakaný uzáver cievy (iktus) - cievna mozgová príhoda (CMP) 

Rozsah poškodenia = súvisí s veľkosťou zasiahnutej tepny a okruhu mozgových buniek

Umiestnenie uzávera = veľké alebo malé tepny = príslušné neurologické príznaky 

(ochrnutie tváre, časti tela a pod.) - komplex psychického a pohybového poškodenia.

Približne 80% CMP = ischemický pôvod a 20% CMP = hemoragické

http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/stroke/stroke-and-blood-clots/

Ateroskleróza
Dôsledky

Zhoršenie prekrvenia mozgu

http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/stroke/stroke-and-blood-clots/


• Ischemická choroba srdca (ICHS) – artérie čiastočne prechodné
o Bez prejavov (len zmeny EKG) 

o S prejavmi bolesti z hrudnou kosťou (angina pectoris)

• Infarkt myokardu (IM) – nepriechodná artéria (artéria uzavretá trombom) 
o Prejavy: náhla bolesťou na hrudníku, niekedy vystreľujúcou do ľavej ruky, pocit 

dušnosti, úzkosti a strachu zo smrti

o Rozsah: čím je tepna väčšia, tým väčší okruh svalstva srdca je zasiahnutý a tým sú 
zdravotné dôsledky infarktu závažnejšie.

Ateroskleróza
Dôsledky

Postihnutie koronárnych artérií



Fruchart JC. Handbook of dyslipidemia and atherosclerosis. Elsevier Science Limited 2002



 Ochorenie tepien dolných končatín - Ischemická choroba dolných 
končatín (ICHDK) – poruchy cirkulácie 

Zúženie ciev dolných končatín – bolesť pri fyzickej námahe (napr. pri chôdzi) 
- dokáže postihnutého zastaviť – prerušiť chôdzu. 

Ďaľšie štádium ochorenia = pokojová bolesť dolných končatín (studená 
končatina)

Dlhodobé nedokrvenie dolných končatín vedie k vzniku kožných defektov -
ohrozenie tzv. gangrénou = odumieranie tkaniva s následnou infekciou, 
ktoré často končí čiastočnou alebo úplnou amputáciou dolnej končatiny.

Ateroskleróza
Dôsledky



Postihnutie obličiek a zraku

Ischemická nefropatia - zúženia obličkovej tepny - zhoršenie obličkových funkcií s 
postupným rozvojom obličkovej nedostatočnosti (renálna insuficiencia).

Poškodenie zrakového nervu z nedokrvenia (ischémie)

Ak sa časť krvnej zrazeniny uvoľní a zanesie krvným prúdom na vzdialenejšie miesta

arteriálneho systému - oklúzia = Embolizácia

Príklad:

Embólia a. centralis retinae - prejavuje sa náhlou poruchou zraku, prípadne až

slepotou 

Embólia a. renalis – prejavuje sa náhlou prudkou bolesťou v lumbálnej oblasti.

Ateroskleróza
Dôsledky



Rizikové faktory KVO

Rizikové faktory KVO – neovplyvniteľné

Vek, pohlavie, rasa a genetická dispozícia

Rizikové faktory KVO – ovplyvniteľné

hypertenzia, obezita, diabetes mellitus, dyslipidémia

nedostatočná fyzická aktivita, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu 



Neovplyvniteľné rizikové faktory KVO 

Vek (45-70 rok života) 
muži 45 rokov a viac
u žien 55 rokov a viac

Pohlavie (muži majú vyššie riziko než ženy)
sú ohrození aterosklerózou 3-4 krát viac ako ženy (po klimaktériu stúpa 
riziko)

Dedičnosť (rodinná anamnéza, srdcová alebo mozgová príhoda pod 60 
rokom u príbuzných – rodičia, starí rodičia)



Ovplyvniteľné rizikové faktory KVO
• Fajčenie 

• Hypercholesterolémia (cel.CHOL, LDL cholesterol)

• Nedostatočná fyzická aktivita

• Hypertenzia (RF aterosklerózy)

• Abdominálna obezita (vysoký OP)

• Telesná hmotnosť (obezita, vysoké BMI) 

• DM, metabolický syndróm

Zdroj: http://www.cardiology.sk/casopis/307/pdf/11.pdf



Dôsledky prítomných rizikových faktorov

CMP 

RFA

ICHS
AP, IM

ICHDK, 
ischémia 
obličiek,  
sietnie

Metabolický 
syndróm

DM2



Zaujímavosť 
Ateroskleróza a vitamín D

Vitamín D – protektívny účinok:

• Pred dysfunckiou endotelu, znižuje proliferáciu s migráciou hladkých svalových buniek

• Moduluje IS a zápalovú odpoveď

• Má vplyv na inzulínovú rezistenciu, hypertenziu a dyslipidémiu

• Môže tak ovplyvniť KV mortalitu

Deficit vitamínu D (30-50% celej svetovej populácie) - zvýšenie IR, muskuloskeletárne chorenia,

zhoršenie TK, lipid. Profilu, KV ochorenia, Ateroskleróza (Súčasná klinická prax 01/2015) 

Zdroje vitamínu D: slnečné žiarenie, ryby olej (treska, sleď, sardinka, losos), rastlinný ergosterol (D2)

prírodný: rybí tuk (D3 – cholekalciferol)

syntetický: vitamín (D2 - ergokalciferol )

http://www.skp-casopis.sk/default/text/view?id=919
http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=30

http://www.skp-casopis.sk/default/text/view?id=919
http://www.akv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=30


Lekárnici - potenciál a aktivita

Aktívny prístup - poskytovanie fyzikálnych a biochemických vyšetrení v lekárni* 

• Skríningové vyšetrenia RFA (TK, CCH, TG, GL)

• Poradenstvo súvisiace s RFA 

• Nefarmakologická aj farmakologická intervencia 

 Zlepšenie záchytu pacientov so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom 
odporúčanie návštevy lekára za účelom diagnostiky či úpravy liečby 

 Priebežná kontrola RFA

* Vyšetrenia sú súčasťou lekárenskej starostlivosti: 362/2011 Z.z. (§ 20 písm. j.)



Rozpoznanie RF a celkového KV rizika 

ČO JE POTREBNÉ POZNAŤ ?

Profil pacienta – Už pri DISPENZÁCII

AKO? 

Meraním - Skriningové vyšetrenia (TK, CCH, TG, GL, BMI, OP, ...)

Dotazník (osobná a rodinná anamnéza, fajčenie, stravovanie pohybová aktivita)

Výpočet SCORE (používanie tabuľky – vysvetlenie pacientovi) 



Poznáte Vaše Riziko podľa SCORE ?

Údaje pre stanovenie

• Pohlavie
•Vek
• Fajčenie
• Celkový CH
• Systolický TK

Odhaduje 10-ročné riziko prvej fatálnej 
aterosklerotickej príhody (IM, NCMP, 
aneuryzma aorty alebo iná príhoda).



Poznáte hodnotu krvného tlaku (TK)?

Krvný tlak (TK) je hydrostatický tlak vyvíjaný krvou na steny ciev. 
V aorte a veľkých tepnách je najvyšší - vytváraný sťahom (kontrakciou) komôr srdca 

Štandardné hodnoty TK u dospelého človeka v pokoji sú:
120 mm Hg počas systoly komôr (kontrakcie) 
80 mm Hg počas diastoly komôr (uvoľnenia).

Systolický tlak krvi - tlak v tepnách počas sťahu komôr (systola). Vytvára sa, keď sa 
srdce sťahuje a pumpuje krv do artérií.

Diastolický tlak krvi - tlak v tepnách počas plnenia komôr krvou (diastola). Vzniká, keď 
srdce vzápätí ochabne.



Poznáte hodnotu krvného tlaku?

Zdroj: http://www.hypertenzia.org/media/files/metodicky-list-arteriova_hypertenzia-2014.pdf



Poznáte hodnotu krvného tlaku?

Odmeranie krvného tlaku (TK) v lekárni – odhalenie RF u neliečených pacientov alebo 
nedostatočne kontrolovaných pacientov

U pacientov so systolickým TK ≥180 mmHg a/alebo diastolickým TK ≥ 110 mmHg bez 
ohľadu na výšku absolútneho KV rizika – posun k lekárovi (nutná farmakoterapia).

Pacienti s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (SCORE) a/alebo poškodením 
cieľových orgánov a so stálymi hodnotami systolického TK≥ 140 mmHg a/alebo 
diastolického TK≥ 90 mmHg k zníženiu TK na cieľové hodnoty (sledovanie pacienta) -
farmakoterapia.



Pacientom so stálymi hodnotami systolického TK ≥ 140 mmHg a/alebo
diastolického TK≥ 90 mmHg, ale s nízkym KV rizkom a bez poškodenia 
cieľových orgánov by mala byť odporučená zmena životného štýlu a 
mali by byť starostlivo sledovaní.

Režimové opatrenia
Pri neúspechu nefarmakologických opatrení a po konzultácii s pacientom 

ak preferuje farmakologickú liečbu, zahájiť farmakoterapiu



Poznáte hodnoty rizika aterosklerózy a diabetu?



Poznáte riziko obezity podľa hodnoty BMI ?

Body Mass Index = hmotnosť v kg/ (telesná výška v m2)

BMI nad 25 sa považuje za nadváhu 

Riziko vzniku ochorení spojených s obezitou začína rapídne stúpať od hodnoty BMI 
vyššej ako 27 (Hainer V et al., 2004.)

Stupne obezity podľa hodnoty BMI

BMI medzi 30,0 – 34,9 obezita I. stupňa so stredne vysokým zdravotným rizikom

BMI od 35,0 – 39,9 obezita II. stupňa s vysokým zdravotným rizikom 

BMI nad 40,0 obezita III. stupňa s veľmi vysokým zdravotným rizikom

(International Journal of Obesity, 2004)

http://www.eufic.org/page/en/page/energy-profile/

http://www.eufic.org/article/sk/5/19/rid/eufic-bmi-calculator/

http://www.eufic.org/page/en/page/energy-profile/
http://www.eufic.org/article/sk/5/19/rid/eufic-bmi-calculator/


Poznáte riziko obezity podľa hodnoty obvodu pása (OP)?

Obvod pása (OP) - dôležitý marker pre metabolický syndróm 
Významným RF závažných kardiovaskulárnych príhod. 

Abdominálna obezita (AO) významne zvyšuje riziko DM a ochorenia srdca 
(Lyon et al. 2003; Eckel et al. 2005). 

Zdravotné riziko (vysoké) 

OP nad 102 cm (muži)

OP nad 88 cm (ženy)

Norma 

OP pod 94 cm (muži)

OP pod 80 cm (ženy)



Aká je Vaša pohybová aktivita?

Udržanie telesnej hmotnosti - potrebná telesná aktivita vyše 30 minút denne.  

Na dosiahnutie redukcie hmotnosti - vyše 60 minút denne.

Najlepšie 30 až 45 minút 4x až 5x týždenne do výšky 60-75 % maximálnej tabuľkovej srdcovej 
frekvencie

Viac fyzickej aktivity – Zvýšenie energetického výdaja – Zníženie rizika!

Dôležitá motivácia pacienta 

Zdroj: http://www.vpl.sk/sk/kardiovaskularna-prevencia

Stupne pohybovej aktivity http://www.eufic.org/page/en/page/energy-nutrition/?article=13

http://www.vpl.sk/sk/kardiovaskularna-prevencia
http://www.eufic.org/page/en/page/energy-nutrition/?article=13


Režimové odporúčania

Pravidelná športovo-pohybová aktivita - dostupná pre všetky vekové kategórie 

Vedie k redukcii morbidity a mortality pri viacerých civilizačných chorobách. 

CIEĽ - aspoň 30 min. fyzickej aktivity viackrát v týždni

Vhodné aktivity - možno začať športový tréning ľahkou chôdzou (prechádzky 5-7 km 
chôdze denne), plávaním alebo bicyklovaním, beh v prírode, chôdza po schodoch. 

Hodnoty systolického TK by nemali prekračovať počas zaťaženia 180 – 190 mm Hg.

Nevhodné aktivity - silové cvičenia (vzpieranie, džudo, kulturistika, adrenalínové športy -
vyvarovať sa extrémnej záťaži)

Dôležité: zaradiť pohyb ako bežnú súčasť dňa, šport podľa obľuby a zdravotného stavu

Zdroj: http://www.vpl.sk/sk/kardiovaskularna-prevencia
http://www.solen.sk/pdf/2b9026e8e7f69ba555136424b046c18b.pdf

http://www.vpl.sk/sk/kardiovaskularna-prevencia
http://www.solen.sk/pdf/2b9026e8e7f69ba555136424b046c18b.pdf


Režimové odporúčania

 Pravidelná, pestrá a vyvážená strava - základ raňajky a 5-6 jedál denne 

(3 hlavné jedlá, 2-3 vedľajšie medzi hlavnými jedlami – obmedzenie veľkých porcii)

 Vyvážená strava - zastúpenie: bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály, vláknina

 Zvýšiť podiel rastlinných zdrojov bielkovín, strukoviny viackrát v týždni

 Obmedzovať živočíšne tuky, vylúčiť zo stravy údeniny

 Zaradiť do jedálnička ryby (aspoň raz týždenne)

 Optimalizovať príjem cholesterolu do 300 mg/deň 

 Zvýšiť príjem vlákniny (celozrnné výrobky) aspoň 30g/deň 

 Konzumácia ovocia a zeleniny v množstve viac ako 400g/deň (500-600g)



Režimové odporúčania
 Šetrná kulinárna úprava - preferovať kvalitné rastlinné oleje 

 Odstrániť príjem akýchkoľvek sladkostí vrátane sladkých nápojov, sirupov, lekvárov ale 
aj vyprážaných jedál

 Pri spracovaní potravín uprednostniť varenie, dusenie, grilovanie (bez kože) 

 Energetická rovnováha príjmu a výdaja (Odporúčaný príjem energie u priemernej

ženy predstavuje 2 000 kcal (8 360 kJ), u muža 2 500 kcal (10 450 kJ) – referenčné

hodnoty.

 Dodržať pitný režim (min. 2-3 l denne)

 Znížiť príjem soli pod 5g/deň 

 Vyhýbanie sa nadmernému stresu
dychové a relaxačné cvičenia (jóga), pohyb v prírode



Farmakoterapia – lieky 1. voľby
Ako súčasť komplexného postupu v prevencii a liečbe aterosklerózy je liečba dyslipidémií - hypolipidemická liečba.

Statíny (simvastatín, atorvastatín, rosuvastatín, fluvastatín, lovastatín)

- redukujú hyperlipidémiu (pokles sérového cholesterolu)
- spomaľujú progresiu koronárnej aterosklerózy

Klinické štúdie preukázali pokles kardiovaskulárnej mortality a morbidity, a to aj v podskupinách rizikových 
pacientov (starší vek, pacienti s MS a DM, pacienti so srdcovým zlyhávaním, s periférnym arteriálnym
ochorením a s cerebrovaskulárnym ochorením).



Ak sa nedosiahnu terapeutické cieľové hodnoty pri užívaní samotných statínov,
možno ich používať v kombinácii s fibrátmi.

ATC: C10AB05 – Fenofibrát
Liek dostupný na trhu: FEBIRA, FENOFIX, LIPANTHYL, SUPRELIP
Pozor: Intenzívna svalová bolesť si vyžaduje okamžité prerušenie liečby (myopatia,
rabdomyolýza).

ATC: C10AX - Iné liečivá znižujúce cholesterol a triacylglyceroly
ATC: C10AX09 – Ezetimib
Liek dostupný na trhu: EZETROL 10 mg

Indikovaný ako adjuvantná liečba (so statínom) k diéte u pacientov s primárnou
(heterozygotnou familiárnou a non-familiárnou) hypercholesterolémiou) dostatočne
nekontrolovaní statínom.



ATC: C10B Hypolipidemiká, kombinácie

C10BA04 Simvastatín a fenofibrát (pozitívna interakcia)

(napr. Cholib 145 mg/20 mg)



ATC: C10B Hypolipidemiká, kombinácie

C10BA02 Simvastatín a ezetimib (pozitívna interakcia) 

(napr. INEGY 10 mg/20 mg tablety)



C10BX03 Atorvastatín a amlodipín (pozitívna interakcia – význam dávky)
(napr. Amlator 10 mg/10 mg, CADUET 10 mg/10 mg)

ATC: C10B Hypolipidemiká, kombinácie



Odporúčanie pre osoby s nízkym rizikom KVO 

CIEĽ - udržať si tento stav

 nefajčiť

 zdravá výživa (odporúčanie vyváženej a pestrej stravy)

 pohybová aktivita: 30 minút stredne intenzívnej aktivity denne,

 BMI < 25 kg/m2 a predchádzanie centrálnej obezite,

 TK < 140/90 mmHg,

 celkový cholesterol < 5 mmol/l 

 LDL cholesterol < 3 mmol/l 

 glykémia < 6 mmol/l 



Odporúčanie – pre vysokorizikové osoby 
najmä u osôb s manifestným KVO alebo diabetom

CIEĽ - dosiahnuť prísnejšiu kontrolu rizikových faktorov

 krvný tlak < 130/80 mmHg, ak je dosiahnuteľný

 celkový cholesterol < 4,5 mmol/l s možnosťou až < 4 mmol/l, ak je dosiahnuteľný,

 LDL cholesterol < 2,5 mmol/l s možnosťou až < 2 mmol/l, ak je dosiahnuteľný,

 glykémia nalačno < 6 mmol/l a HbA1c < 6,5 %, ak sú dosiahnuteľné



Lekárnik 
kontrola a monitoring pacienta

Lekárnik - Význam v kontrole interakcii  



bolesti hlavy, migrény, akné, 
bolesť prsníkov, dysmenorea, 
tromboembolické ochorenia...











Lekárnik 
kontrola a monitoring pacienta

Vplyv lekárnika - Monitoring pacienta 

 Meranie hladiny lipidov – kontrola hladín lipidov (zmien)

 Kontrola dodržiavania nefarmakologických odporúčaní

 Dodržiavanie farmakologických intervencii  - užívanie liekov

 Zisťovanie tolerancie liečby (výskyt vedľajších, nežiadúcich účinkov)



Lekárnik 
a ponuka prevencie KVO pre pacienta

Preventívne kampane a projekty

 Týždeň srdca v lekárňach (2006 – 2007)

 Projekt Vaše srdce (2008 – 2012)

 Projekt MOST a DEŇ SRDCA (2007 – dodnes)


