„ Málo dbáme známych rád,
ako odstrániť zo života všetko škodlivé,
ak sa odstrániť dá, ako prijímať všetko
prospešné, ak sa prijímať dá, ako žiť, aby
čas človeku vymeraný prežil
v zdraví, v duševnej i telesnej pohode.“

J. A. Komenský,17.st.

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK
Slovenská spoločnosť sociálneho lekárstva SLS
Národné centrum zdravotníckych informácií
INFOSTAT - Výskumné demografické centrum
Úrad verejného zdravotníctva SR
Kancelária WHO na Slovensku
organizuje pri príležitosti

pod záštitou dekana Lekárskej fakulty
prof.MUDr.Petra Labaša,CSc.

workshop

Prioritné chronické choroby v SR
vo svetle odporúčaní príslušných cieľov z materiálu
WHO/EURO

v Ladzianskeho posluchárni LF UK

Program:

UVÍTANIE – doc. MUDr. V. Ozorovský, CSc., Ústav sociálneho lekárstva LF UK
PRÍHOVOR – MUDr. D. Sedláková, CSc., Kancelária WHO na Slovensku

ÚVODNÁ PREDNÁŠKA

(14:.15 – 14.35)

Skríning karcinómu krčka maternice a kolorekta –
MUDr. O. Sadovský, CSc., NOÚ, MUDr. R. Hrčka, CSc, FNsP BA

Diabetes mellitus 2.typu

Niektoré špecifické aspekty v úmrtnosti populácie Slovenska
RNDr. J. Meszáros, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum

MUDr. Z. Némethyová, CSc., hl. odborník pre diabetológiu, Neštátna
diabetologická ambulancia Bratislava

Tematické bloky prezentácií podľa cieľov „Zdravie 21“

II. ZDRAVÝ SPÔSOB ŽIVOTA

I. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA, NÁRODNÉ PROGRAMY (14.35 – 16:00)
Cieľ 8: Zníženie výskytu chronických chorôb

Cieľ 11: Zdravé žitie
Do roku 2015 by ľudia všetkých vrstiev spoločnosti mali viesť zdravší spôsob života.

Do r. 2020 chorobnosť, invaliditu a predčasnú úmrtnosť v dôsledku najzávažnejších
chronických chorôb treba znížiť na najnižšiu možnú mieru v celom regióne

Školské stravovanie detí a mládeže od roku 2000 po súčasnosť v SR – MUDr. Jana
Hamade, PhD., MUDr. Hana Janechová,. ÚVZ SR

Cieľ 16: Riadenie v záujme kvality starostlivosti
Do roku 2010 členské štáty majú zabezpečiť, aby riadenie zdravotníctva smerovalo k čo
najlepším výsledkom, či ide o celoštátne programy alebo starostlivosť
o jednotlivého pacienta
Choroby obehovej sústavy

(16:00 – 16:40)

Cieľ 12: Zmenšenie škôd z užívania alkoholu, drog a tabaku
Do roku 2015 treba významne znížiť vo všetkých členských štátoch nepriaznivý
dopad na zdravie z užívania návykových látok ako tabak, alkohol a psychoaktívne
drogy.

Choroby obehovej sústavy v SR - epidemiologické ukazovatele :MUDr. A. Baráková,
Národné centrum zdravotníckych informácií

Plnenie úloh v NPPZ za oblasť tabaku v SR – PhDr. R. Ochaba, PhD.,MPH.,ÚVZ SR
Poradenský prístup pre problémy s alkoholom na RÚVZ - projekt WHO
Mgr.Ľ.Majtánová,ÚVZ SR

Národný program prevencie ochorení srdca a ciev – doc. MUDr. G. Kamenský, CSc., hl.
odborník pre kardiológiu, V. interná klinika ONKD FNsP Bratislava, pracovisko
Ružinov Bratislava

Cieľ 13: Ustanovizne pre zdravie
Zdravé mestá – RNDr .V. Karovičová, Magistrát hl. mesta Bratislavy

Nádorové ochorenia

PANELOVÁ DISKUSIA

Zhubné nádory v SR – epidemiologické ukazovatele :MUDr. A. Obšitníková, CSc.,
Národné centrum zdravotníckych informácií

....
Postery týkajúce sa prioritných ukazovateľov z materiálu WHO/EURO:
„Zdravie 21“ a aktivít, ktoré súvisia s ich sledovaním v populácii SR, budú
vystavené vo vestibule LF UK od 20.11.2009

Skríning karcinómu prsníka – MUDr. A. Kállayová, .OÚSA

16,40-17,00

