
DEN SRDCE
Chráníte dostatečně své srdce?

Chraňte si své zdraví.
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12 PRAVIDEL ... 
… PRO ZDRAVĚJŠÍ A DELŠÍ ŽIVOT
V souladu s doporučeními Evropské kardiologické 
společnosti z roku 2013 a Americké kardiologické 
společnosti z roku 2012

Kouření

Kontrolujte si svoji váhu!

Omezte pití alkoholu!

Sportujte! 

Sexuální aktivita  

Hypertenze (vysoký krevní tlak)   

Dyslipidemie  
(vysoká hodnota tuků v krvi)    

Užívejte pravidelně předepsané léky!   

Diabetes mellitus (cukrovka)   

Naučte se zvládat stresové situace, 
nerozčilujte se! 

Dopřejte si dostatek spánku! 

Dopřejte si kompletní a vyváženou 
stravu!

Zanechte kouření, vaše riziko infarktu myokardu tím klesne 
o 36 %!!! Vyvarujte se pobytu v zakouřených prostorách – 
pasivní kouření je také škodlivé. Při odvykání kouření Vám 
mohou pomoci náhražky nikotinu a další léky – měly by být 
použity současně se speciálními odvykacími programy.  

Spěte každou noc alespoň 7-8 hodin.  

Jezte 5-6× denně. Pijte neperlivou vodu místo sycených a 
slazených nápojů.Do jídelníčku zařaďte alespoň 2× týdně 
ryby. Nestravujte se ve fast foodu (rychlé občerstvení), 
upřednostněte zeleninu. Jezte čerstvé ovoce místo sladkých 
dezertů. Omezte příjem soli (< 5 g denně), nahraďte tuky 
živočišného původu (např. sádlo, máslo) tuky rostlinnými 
(margaríny, olivový olej).

Věnujte fyzické aktivitě alespoň 2,5-5 hodin týdně (středně 
těžká zátěž) nebo 1-2,5 hodiny týdně (intenzivní zátěž). 

Lehká zátěž: chůze 
Středně těžká zátěž: rychlejší chůze, jízda na kole, plavání… 
Vysoká zátěž: běh, tenis 

Pokud užíváte léky na poruchu erekce, nesmíte minimálně 
po dobu 24 h užít nitráty. Pokud nitráty pro dlouhodobou 
léčbu anginy pectoris užíváte, požádejte svého lékaře  
o změnu za léky, které nejsou při podávání léků na erektilní 
dysfunkci kontraindikovány. 

Váš celkový cholesterol by měl být < 5,0 mmol/l, LDL 
cholesterol < 3,0 mmol/l, Triglyceridy < 1,7 mmol/l.

Hodnota glykémie na lačno by měla být < 6,0 mmol/l. 

Ve všech případech dodržujte doporučení a rady svého 
lékaře.

Vaše hodnota krevního tlaku by měla být < 140/90 mmHg. 

Naučte se zvládat relaxační techniky a další metody ke 
zvládnutí stresu. 

Ověřte si svůj body mass index.  
BMI = hmotnost v kg / výška (m2 ) 

Normální 18,5-25 kg/m2 
Nadváha 25-30 kg/m2

Obezita > 30 kg/m2

Pokud je Váš  BMI > 25 kg/m2 zahajte redukční dietu,  
nejprve snižte váhu o 5 % až 10 %.

Doporučená maximální denní dávka alkoholu jsou  
pro muže dva drinky a pro ženy jeden.  
1 drink = 2 dcl vína nebo 0,5 l piva nebo 0,4 dcl  
tvrdého alkoholu 

2.

3.

4.

5.

1.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



HYPERLIPOPROTEINÉMIE
Hyperlipoproteinémie jsou metabolická onemocnění, 
která jsou charakterizovaná zvýšenými hladinami 
lipidů a lipoproteinů v plazmě. Hyperlipoproteinémie 
představují nejvýznamnější rizikový faktor 
aterosklerózy a tím kardiovaskulárních onemocnění.

 
ózní l

Léčba hyperlipoproteinémie
Základem je dieta, zvláště při obezitě. 
Medikamentózní léčba spočívá v podávání léků. 
Vyšetření a návrh léčby by měl vždy určovat 
specialista. 

Je obezita také můj problém?
Obvod pasu u mužů a žen a riziko  
zdravotních komplikací.

BMI index
Spočítejte si své BMI.
 

DIABETES MELLITUS 
(CUKROVKA)
Diabetes mellitus (cukrovka) je chronické 
onemocnění s trvalou poruchou metabolismu 
glukózy, která vede k jejím zvýšeným hladinám v krvi 
a k dalším změnám metabolismu bílkovin, tuků  
a cukrů. 

V důsledku diabetu se mohou vyvinout chorobné 
změny v nervových vláknech (diabetická neuropatie) 
a v cévách (diabetická angiopatie). 

Diabetes je vyvolán nedostatkem inzulínu nebo 
inzulínovou rezistencí a změnou vylučování inzulínu. 

Komplikace diabetu: 
Diabetická retinopatie – může vést až ke slepotě
Diabetická nefropatie – může vést k onemocnění 
ledvin a jejich selhání
Diabetická neuropatie – vede k porušení funkce  
periferních nervů
Diabetická makro a mikroangiopatie postihuje 
všechny tepny v těle – v srdci, v mozku, končetinách  
i vnitřních orgánech

Výrazně se zvyšuje výskyt ischemické choroby 
srdeční, infarktu myokardu i cévní mozkové příhody 
(mrtvice).

Navíc dochází k dalšímu ovlivnění zdraví vlivem 
hypertenze, zvýšeným cholesterolem, obezitou, 
kouřením.

CO JE HYPERTENZE?  
Hypertenze je lékařský termín pro vysoký krevní 
tlak. Krevní tlak je síla, kterou Vaše srdce pumpuje 
krev do těla. Tento tlak není konstantní.
Normální krevní tlak je nižší než 140/90 mmHg. 

Jaké jsou příznaky? 
Vysoký krevní tlak zpravidla nezpůsobuje žádné 
příznaky. V ojedinělých případech může způsobovat 
bolesti a točení hlavy, nevolnost, poruchy vidění či 
krvácení z nosu. 

Proč mám hypertenzi? 
V mnoha případech nelze příčinu hypertenze přesně 
diagnostikovat.  

Ke vzniku přispívá celá řada rizikových faktorů: 
• Kouření 
• Nedostatečná fyzická aktivita 
• Nezdravý způsob stravování 
• Vyšší příjem alkoholu 
• Existence hypertenze v rodině 
• Cukrovka 
• Obezita 

Proč se musím léčit, když mě nic nebolí? 
Neléčená hypertenze může vést k závažným 
zdravotním problémům: 
• Ateroskleróza neboli tuhnutí tepen 
• Srdeční infarkt  
• Poškození ledvin 
• Mozková mrtvice  

Cílové hodnoty v mmol/l Optimální hodnoty v mmol/l

Celkový 
cholesterol

LDL 
cholesterol

HDL 
cholesterol Triglyceridy

do 5,0 do 3,0 pro muže > 1
pro ženy > 1,2 do 1,7

zvýšené riziko vysoké riziko

ženy více než 80 více než 88

muži více než 94 více než 102

(například: výška 178 cm, váha 74 kg 
74 kg /(1,78 m*1,78 m) = BMI 23,35 )

BMI stav zdravotní riziko

méně než 18,5 podváha vysoké

18,5-24,9 zdravá váha minimální

25-29,9 nadváha lehce zvýšené

30-34,9 obezita st.č. I středně zvýšené

35-39,9 obezita st.č. II vysoké

40-44,9 obezita st.č. III velmi vysoké


