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Správa z podujatia počas kampane MOST 2011


Organizátor

RÚVZ Zvolen
Názov
Deň srdca 

Miesto konania
Mestský úrad Zvolen – zasadačka

Čas
28.9.2011 od 8,00 – 12,00 hod

Krátka správa (uveďte priebeh akcie, počet zúčastnených, vlastné postrehy a pod.)

Opakovane sme zaznamenali záujem verejnosti o vlastné zdravie. Spolu sme vyšetrili 61 občanov z toho bolo 43 žien a 18 mužov. Najmladší účastník mal 18 rokov a najstarší 84 rokov. Navštívili nás obyvatelia zo Zvolena, Banskej Bystrice, Lieskovca, Pliešoviec s prevažne stredoškolským vzdelaním. Vyšetrovali sme celkový cholesterol, TK, pulz v niektorých prípadoch glykémiu, % telesného tuku a obsah CO vo výdychu. Všetkým sme zisťovali telesnú hmotnosť, výšku, obvod pása, BMI. Zabezpečené bolo i odborné poradenstvo s edukačným materiálom. 
Pre potreby uvedených aktivít boli zhotovené názorné panely venované problematike rizík a prevencii KVO. Akcie sme  medializovali v regionálnej tlači a v Rádiu Regina  Banská Bystrica.
 Dňa 3.10.2011 zamestnanci RÚVZ Zvolen podporia akciu Dňa srdca sprievodným športovo-turistickým podujatím – Kardiopochodom do Sekierskej doliny. 

 Na akcii participovalo aj Mesto Zvolen – zdravé mesto p. Denisa Pavková.

 Akciu odborne zabezpečovali  pracovníci RÚVZ Zvolen :
MUDr. Margaréta Launerová 
MUDr. Peter Reinhardt 
MUDr. Juraj Tesár – dobrovoľník 
Mgr. Iveta Gondášová
Mgr. Emília Revajová 
Bc. Vilma Dvorská 
Alena Klimová Dipl.a.h.e.
Katarína Sekerášová  Dipl.a.h.e.
Jarmila Vávrová Dipl.a.h.e.
Magdaléna Sedláková Dipl.a.h.e.
Počet pripojených fotografií 
12
Počet účastníkov
61
Vypracoval: 
 Mgr. Iveta Gondášová
Dátum:
30.9. 2011
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Správa z podujatia počas kampane MOST 2011

Organizátor

RÚVZ Zvolen
Názov
Deň srdca 

Miesto konania
Poradňa zdravia RÚVZ Zvolen

Čas
29.9.2011 od 8,00 – 14,00 hod

Krátka správa (uveďte priebeh akcie, počet zúčastnených, vlastné postrehy a pod.)

Deň srdca sme zrealizovali formou Otvorených dverí v priestoroch zasadačky a poradne zdravia na RÚVZ vo Zvolene. Počas dňa nás spolu navštívilo 25 obyvateľov mesta Zvolen i z priľahlých miest a obcí – Hronsek, Ľubela okres Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Zvolenská Slatina. Potešujúci bol i záujem 14-tich mladých študentov  z Gymnázia Ľ.Štúra vo Zvolene, ktorí si v sprievode svojho pedagóga vypočuli prednášku o význame poznania rizikových faktorov KVO. Po besede sme všetkým urobili spirometriu. Študenti vyplnili  krátky dotazník, ktorý bude slúžiť k zisteniu výskytu príznakov chronickej obštrukčnej choroby pľúc a výskytu rizikových faktorov pôsobiacich na vznik tohto ochorenia. Medzi mladými bol veľký záujem i o meranie % telesného tuku v organizme.
Aj počas tohto dňa sme zaznamenali, že ženy majú väčší záujem o svoje zdravie, prišlo ich viac ako mužov. 
Vyšetrovali sme celkový cholesterol, TK, pulz v niektorých prípadoch glykémiu, triglyceridy, HDL cholesterol, % telesného tuku. Všetkým sme zisťovali telesnú hmotnosť, výšku, obvod pása, BMI. Zabezpečené bolo i odborné poradenstvo s edukačným materiálom. 
Pre potreby uvedených aktivít boli zhotovené názorné panely venované problematike rizík a prevencii KVO. Akcie sme  medializovali v regionálnej tlači a v Rádiu Regina  Banská Bystrica. 
Dňa 3.10.2011 zamestnanci RÚVZ Zvolen podporia akciu Dňa srdca sprievodným športovo-turistickým podujatím – Kardiopochodom do Sekierskej doliny. 

Akciu odborne zabezpečovali  pracovníci RÚVZ Zvolen :
MUDr. Margaréta Launerová 
Mgr. Iveta Gondášová 
Mgr. Emília Revajová 
Alena Klimová Dipl.a.h.e.
Počet pripojených fotografií 
6
Počet účastníkov
39
Vypracoval:
 Mgr. Iveta Gondášová
Dátum:
30.9. 2011


