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Úvod 
Vo vyspelých spoločnostiach je transplantácia 

srdca (HTx) neoddeliteľnou súčasťou komplexnej 
starostlivosti o presne definovaných pacientov v ko-
nečnom štádiu srdcového ochorenia, ktoré nie je 
možné úspešne riešiť žiadnou zo známych a do-
stupných konzervatívnych, intervenčných alebo ak-
ceptovaných kardiochirurgických liečebných metód.

Výrazný vzostup počtu HTx začal v prvej polovici 
80-tych rokov v tzv. pocyklosporínovej ére, keď sa po 
zavedení cyklosporínu A do imunosupresívnej liečby 
dramaticky zlepšilo prežívanie pacientov po HTx . Po 
tomto „boome“ začína frekvencia HTx relatívne stag-
novať, ba dokonca klesať. Hlavnou príčinou tohto 
trendu je nedostatok vhodných darcov. Napriek tomu 
register Medzinárodnej spoločnosti pre transplantá-
ciu srdca a pľúc uvádza, že k 30. 6. 2002 bola HTx 
urobená u 62 851 pacientov (obrázok 1). Frekvencia 
HTx v európskych podmienkach je veľmi variabilná. 
K najaktívnejším štátom v tejto oblasti patrí Rakúsko 
s 11 – 13 HTx na milión obyvateľov a rok, priemer sa 
pohybuje okolo 5 HTx na milión a rok. 

V Slovenskej republike bol začatý systematický 
program HTx v roku 1998. Do 31. 12. 2005 bola u nás 
táto liečebná metóda aplikovaná u 72 dospelých pa-
cientov a 4 detí. Okrem toho v starostlivosti SÚSCH 
je/bolo ďalších 59 pacientov, ktorým bola HTx uro-
bená takmer výlučne v IKEMe v Prahe.

Ku kľúčovým problémom tejto liečebnej metódy 
patrí, okrem chirurgického výkonu, predovšetkým 
zodpovedný a exaktný výber príjemcu a komplexná, 
integrovaná starostlivosť o neho nielen v tzv. ča-
kacej dobe (waiting time), ale aj doživotne po HTx. 
V potransplantačnom období sa po kratšom či dlh-
šom intervale od operácie zákonite prejavujú ne-
žiaduce dôsledky nielen zo samotnej implantácie 

štepu, ale aj z nevyhnutnej imunosupresívnej lieč-
by, ktoré nielen významne limitujú kvalitu života, ale 
aj prežívanie. Jednotlivé fázy celého procesu HTx sú 
schematicky znázornené v obrázku 2.

Osud pacientov aj celého programu do veľkej 
miery závisí na dobrej spolupráci transplantačného 
centra a ošetrujúcich lekárov rôznych špecializácií 
v regiónoch. Cieľom tohto, miestami trochu zjed-
nodušeného prehľadu je podať základné informácie 
pre lekára, ktorý má v starostlivosti pacienta s ťaž-
kým pokročilým srdcových zlyhávaním, u ktorého sa 
uvažuje o riešení ochorenia transplantáciou srdca. 

indikácie a kontraindikácie
Hlavnou indikáciou HTx u dospelých je zlyhanie 

mechanickej funkcie srdca. Viac ako 90 % indikácií tvo-
rí dilatačná kardiomyopatia alebo pokročilé štádium 
koronárnej choroby. Zriedkavejšie sa HTx indikuje pre 
torpídnu a refraktérnu angínu pektoris pri difúznej ko-
ronárnej chorobe, ktorá nie je riešiteľná konvenčnými 
rekonštrukčnými postupmi. Indikáciou môžu byť aj ži-
vot ohrozujúce a inak nekontrolovateľné komorové aryt-
mie a benígne chirurgicky neriešiteľné nádory srdca, 
prípadne primárne malígne nádory bez dokázateľných 
metastáz. Ostatné ochorenia srdca (chlopňové chyby 
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obrázok 1. Počty HTx jednotlivých rokoch podľa Medzinárodnej spoločnosti pre transplantáciu srdca a pľúc. 
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obrázok 2. Fázy procesu transplantácie srdca. 
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a iné) sú iba vzácne dôvodom pre HTx. V detskom veku 
sú to rôzne typy kardiomyopatií (57 %) a vrodené chy-
by srdca (35 %).

V súčasnosti je HTx najčastejšie indikovaná, ak 
sú splnené tieto kritériá:
1. objektívne potvrdené ireverzibilné zlyhávanie 

srdca (ZS),
2. vylúčené kontraindikácie HTx,
3. vyčerpaná komplexná farmakoterapia,
4. nemožný iný radikálny výkon,
5. zaručená spolupráca pacient/lekár,
6. priaznivá perspektíva príjemcu.

Zásadným predpokladom na úvahu o HTx je 
splnenie prvej podmienky – objektívne potvrdené 
ireverzibilné ZS podľa dnes všeobecne známych 
a akceptovaných kritérií. Druhým krokom pri vý-
bere pacientov na HTx je vylúčenie kontraindikácií. 
Uznávané kontraindikácie sú v tabuľke 1. Väčšinu 
z nich možno spoľahlivo zistiť už na úrovni primárnej 
zdravotníckej starostlivosti.

Posúdenie prijateľnej hodnoty pľúcnej vaskulárnej 
rezistencie (PVR = stredný tlak v pľúcnici – tlak v pľúc-
nici v zaklinení/srdcový výdaj [W. j.]) je v kompetencii 
každého konkrétneho transplantačného pracoviska. 
Názory na túto hodnotu sú rozdielne. Najčastejšie sa 
akceptujú hodnoty PVR < 4,0 W. j., či už pri meraní 
v pokoji, alebo po farmakologickej intervencii. 

Z priamych hemodynamických parametrov má 
pre posúdenie pooperačného osudu pacienta výz-
nam aj transpulmonálny tlakový gradient (TPG = 
stredný tlak v pľúcnici – stredný tlak v zaklinení v pľúc-
nom riečisku). Pri hodnotách TPG >/= 12 mmHg je 
osud pacientov po HTx podstatne nepriaznivejší, než 
pri hodnotách TPG nižších. 

Poradie naliehavosti – časovanie 
(„timing“)

Vážnym problémom pri rozhodovaní o HTx je ur-
čenie naliehavosti – poradia výkonu. Z tohto hľadis-
ka možno kandidátov HTx rozdeliť do dvoch skupín:
1. „urgentnú“ – u pacientov, ktorých stav vyžadu-

je hospitalizáciu a 
2. „elektívnu“ – u chorých, ktorí sú v ambulantnej 

starostlivosti.
Prednostne je HTx indikovaná u pacientov s ter-

minálnym ZS, ktoré vyžaduje intravenóznu inotropnú 
a/alebo mechanickú podporu obehu, bez ohľadu na 
to, či u nich boli alebo neboli aplikované preklenujú-
ce „bridging“ systémy. Perioperačná mortalita týchto 
pacientov je vyššia (asi 25 %), avšak osoh z HTx je 
u nich najvýraznejší.

U ambulantných pacientov, kde HTx patrí me-
dzi elektívne liečebné postupy sa opierame o uka-
zovatele, ktoré umožňujú presnejšie posúdiť prog-
nózu ZS, a tým aj naliehavosť výkonu. Prognózu ur-
čujú predovšetkým:

1. funkčná klasifikácia NYHA – čím vyššia, tým 
horšia, 

2. maximálna spotreba kyslíka na vrchole záťaže 
– VO2 max. ml/kg/min. – čím nižšia, tým horšia,

3. vzdialenosť, ktorú pacient prejde za 6 min. po ro-
vine – čím kratšia, tým horšia,

4. markery neurohumorálnej aktivácie (noradrenalín, 
endotelín, BNP) – čím exponovanejšie, tým horšie.
Odhad individuálnej prognózy u chorých so ZS 

srdca je zásadným krokom v rozhodovaní o časovej 
preferencii HTx. V súčasnosti však žiadny zo známych 
desiatkov rôznych prognostických ukazovateľov, ne-
označuje jednoznačne pacientov s krátkou prav-
depodobnosťou prežívania (predovšetkým tých, ktorí 
sú ohrození náhlou smrťou). Ani u takto precízne vy-
braných pacientov na HTx nie je ich perspektíva istá. 

Osud čakateľov na HTx je schematicky zobrazený 
na obrázku 3. Asi 30 % kandidátov na HTx v čakacej 
dobe zomrie pre nedostatok darcov. Z čakacej listiny 
sú vypustení tí pacienti, ktorých stav sa zlepší do tej 
miery, že HTx už nie je indikovaná. Individualizovaná 
komplexná terapia má často priaznivý vplyv na prog-
nózu a kvalitu života chorého. Úspech takejto liečby 
môže byť dôvodom na prechodné upustenie od HTx. 
Títo pacienti sú trvale monitorovaní a podľa aktuál-
neho stavu uvoľnení („de-listed“), alebo pri progresii 
ochorenia znovu zaradení („re-listed“) do transplan-
tačného programu. Ďalej sú z čakacej listiny vypuste-
ní tí pacienti, ktorí v inkriminovanom období podstúpia 
úspešný alternatívny spôsob liečby, alebo sa u nich 
vyvinú také kontraindikácie, ktoré vylučujú HTx. 

Všeobecné zásady starostlivosti 
o kandidáta na transplantáciu srdca

Prevencia potransplantačných infekcií za-
čína dôkladným posúdením infektologického sta-

tusu už pred HTx. Ten sa hodnotí na základe 
rozsiahleho skríningu a vyšetrení, ktoré sú za-
merané na odhalenie skrytej ložiskovej infekcie. 
V prípade prítomnosti fokálnej infekcie sa sna-
žíme o ich úplnú sanáciu. Nemenej dôležitá je aj 
anamnéza neznášanlivosti alebo alergie na an-
tibiotiká, u ktorých sa predpokladá možnosť apli-
kácie po HTx. Štandardom je extenzívne sérolo-
gické vyšetrenie na odhalenie prekonaných, chro-
nických, latentných či aktívnych vírusových a pro-
tozoálnych infekcií. Ich výsledok môže byť aj pre-
kážkou výkonu (pozitivita HIV, HbsAg). Výsledky 
niektorých takýchto vyšetrení ovplyvňujú spôsob 
a výber pooperačnej antimikrobiálnej profylaxie. 
Predoperačné sérologické vyšetrenia pomáha-
jú pri diagnostike včasnej potransplantačnej in-
fenkcie (napr. EBV alebo CMV sérokonverzia).

HTx so sebou prináša aj ďalšie problémy. Okrem 
vyslovene somatických medicínskych k nim patria aj 
psychologické a psychosociálne otázky. 

Z psychologického hľadiska je pre pacienta naj-
ťažšie čakanie na HTx. Na psychiku pacienta v tom-
to období negatívne vplýva veľa faktorov. Najväčšími 
stresujúcimi faktormi sú potreba samotnej HTx, ťaž-
ká symptomatológia ochorenia srdca, znepokojenie 
členov rodiny, čakanie na darcu, nejasná budúcnosť, 
neustály pocit vyčerpanosti, bezmocnosti a strach zo 
smrti. Intenzita prežívania týchto okolností sa stup-
ňuje s dĺžkou čakania na HTx. 

liečba pri zlyhávaní srdca 

Konzervatívna liečba zlyhávania srdca

HTx je pochopiteľne indikovaná iba u chorých, 
kde sa vyčerpali všetky uznávané farmakologické 
a nefarmakologické metódy liečby SZ. Táto oblasť 
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Tabuľka 1. Kontraindikácie transplantácie srdca.

ABSoLÚTNE

• Psychosociálna nestabilita

• Abusus alkohol/drogy/iné

• Závažné cerebrovaskulárne ochorenie

• Malignita limitujúca prežívanie

• Ireverzibilná pľúcna vaskulárna rezistencia > 4 w. j.

RELATÍVNE    

• Vek

• Malignita s primeranou prognózou

• Ireverzibilné ochorenie pľúc   

• Ireverzibilná renálna insuficiencia

• Ireverzibilná hepatálna dysfunkcia

• Aktívna infekcia

• Ťažká obezita

• Významná osteoporóza

• Aktívna vredová choroba

• Akútna pľúcna embólia (< 6 týždňov)

• Diabetes mellitus s orgánovými komplikáciami

obrázok 3. osud chorých na čakacej listine. 
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Legenda
Osud pacientov zaradených na listinu čakateľov 
(„waiting list“ = WL) na transplantáciu srdca. 
HTx = transplantácia uskutočnená, 
DE = vyradení („de-listed“) s konečnou plat-
nosťou (DEFINITÍVNE), alebo iba prechodne 
a znovu zaradení („re-listed“) = RE. 

p= zlepšenie      q= zhoršenie stavu
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sa dynamicky vyvíja a jej opis nájdete v ďalších člán-
koch tohto čísla časopisu Via Practica. 

Pokoj na lôžku sa v súčasnosti, na rozdiel od ne-
dávnej minulosti, pokladá aj u ťažko limitovaných, ale 
hemodynamicky stabilizovaných pacientov za nevhod-
ný a odporúča sa ľahká pravidelná aeróbna aktivita. 

Farmakoterapia pokročilého SZ sa rýchlo vyvíja 
a mení. Kombinovaná farmakoterapia jednoznačne 
predlžuje a skvalitňuje život týmto pacientom. Možnosti 
farmakoterapie sú však limitované jej podstatou, t.j. rie-
šením následkov a nie príčin ZS. Konzervatívna lieč-
ba u väčšiny pacientov efektívne zlepšuje symptómy. 
Predĺženie života u značnej časti pacientov „len“ od-
kladá rozhodnutie o radikálnom riešení. U časti chorých 
ochorenie progreduje, symptómy sa zhoršujú napriek 
komplexnej liečbe. V tejto skupine je na udržanie obe-
hu a diurézy nutná intermitentná alebo trvalá inotropná 
podpora a parenterálna diuretická liečba. Z hľadiska 
transplantácie ich táto situácia posúva do kategórie ur-
gentných čakateľov a optimálne je hospitalizovať ich 
v špecializovanom centre, ktoré okrem intenzívnej lieč-
by na základe vývoja ochorenia a eventuálnych kom-
plikácií prehodnocuje aj stanovisko k možnosti HTx. 

Nefarmakologická liečba zlyhávania 

srdca

Intervenčné metódy používané s v liečbe ZS sú 
v tabuľke 2. Pri resynchronizačnej liečbe sa elek-
trostimulácia zariadi tak, aby sa programovanou sti-
muláciou srdcových oddielov dosiahla najúčinnejšia 
koordinácia ich činnosti a optimálny srdcový výdaj. 
Indikovaná je u chorých s predĺženým QRS interva-
lom a echokardiografickým dôkazom dyssynchrónnie 
kontrakcie ľavej komory. Pri biventrikulárnej stimulácii 
(ľavá komora sa stimuluje elektródou zavedenou cez 
koronárny sinus do prednej interventrikulárnej vé-
ny) sa funkcia ľavej komory zlepšuje. Prídavným po-
zitívnym účinkom je u chorých s predĺženým PQ in-
tervalom aj úprava sekvencie kontrakcie predsiení 

a komôr. Krátkodobý účinok tohto postupu na funkciu 
srdca a klinický stav sa zdá byť priaznivý. Dlhodobé 
výsledky však nie sú zatiaľ presne známe.

Zvláštne postavenie u čakateľov na HTx s vyso-
kým rizikom náhlej arytmogénnej smrti má implantá-
cia kardiovertera-defibrilátora (ICD). ICD znižuje vý-
skyt náhlej arytmogénnej smrti. Umožňuje tým pre-
klenúť rizikové obdobie čakania, v ktorom týmto spô-
sobom zomiera približne 50 % kandidátov HTx.

chirurgická netransplantačná liečba 

chronického zlyhávania srdca

Pre pacientov s koronárnou insuficienciou a ťaž-
kou systolickou dysfunkciou ľavej komory môže byť 
prechodným, alebo aj konečným riešením konvenč-
ná chirurgická alebo intervenčná revaskularizácia. 
Základným predpokladom úspešnej revaskularizácie je 
rekonštruovateľný morfologický nález na koronárnych 
tepnách a dôkaz viability hypo/afunkčného myokardu. 

Jedným z chirurgických postupov, ktorý sa uplat-
ňuje v liečbe pokročilých foriem ZS je rekonštrukcia 
mitrálnej chlopne pri závažnej mitrálnej regurgitácii. 
Regurgitácia ďalej prehlbuje objemové preťaženie di-
latovanej ľavej komory a zhoršuje hemodynamické po-
mery. Rekonštrukcia mitrálneho aparátu znižuje ob-
jemovú záťaž ľavej komory, spomaľuje remodeláciu, 

zlepšuje ejekčnú frakciu aj kvalitu života týchto pa-
cientov. Napriek tomu, že presné údaje o účinnosti tejto 
metódy nie sú k dispozícii, zdá sa, že rekonštrukcia mit-
rálnej chlopne zlepšuje prežívanie týchto chorých .

Chirurgické reverzné remodelácie ľavej komo-
ry vychádzajú z uplatnenia princípu fyzikálneho La 
Placeovho zákona o priamej úmere napätia steny 
a polomeru dutiny vyplnenej tekutinou.

V súčasnosti používané techniky podľa R. 
Batistu, či podľa V. Dora sa opierajú o resekciu časti 
dilatovanej ĽK a o jej geometrickú rekonštrukciu. Sú 
založené na predstave o znížení napätia steny ľa-
vej komory po zmenšení objemu dutiny, a z toho vy-
plývajúceho zotavenia myokardu. 

Jednou z ďalších dočasných možností liečenia 
chronického progredujúceho ZS rezistentného na far-
makologickú liečbu sú mechanické podpory (Ventricular 
Assist Devices – VAD). Dnes už existuje niekoľko dru-
hov implantabilných systémov. Sú dostatočne spoľah-
livé, výkonné, majú prijateľnú veľkosť a umožňujú pa-
cientovi vykonávať bežné životné činnosti. Prístroje ma-
jú rozličné konštrukcie, ale u väčšiny z nich sa krv kany-
lou odvádza z ľavej komory do pumpy, ktorá ju pretláča 
do aorty. Ich uplatnenie je predovšetkým u pacientov 
čakajúcich na HTx ako „most“ k transplantácii („brid-
ge to transplant“). Počet a závažnosť komplikácií spo-
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Tabuľka 2. Intervenčné metódy liečby chronického 
zlyhávania srdca.

„Elektroterapia“

Resynchronizácia

Implantácia automatického kardiovertera-defibri-
látora

Chirurgia

Klasická revaskularizácia

rekonštrukcia chlopní

Nekonvenčná geometrická rekonštrukcie ľavej 
komory

resekcia ľavej komory (Batista)

implantácia podporných obeho-
vých púmp

Perspektívna umelé srdce

celulárna transplantácia

xenotransplantácia

obrázok 4. Prežívanie po transplantácii srdca (register Medzinárodnej spoločnosti pre transplantáciu  
srdca a pľúc).
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obrázok 5. Funkčný stav príjemcov po HTx (register Medzinárodnej spoločnosti pre transplantáciu srdca a pľúc).
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jených s implantovanými systémami (infekcie a trom-
boembolizmus) klesol natoľko, že 40 % chorých s tým-
to typom mechanickej podpory cirkulácie čaká na HTx 
v ambulantnom režime. 

Opísané postupy môžu zásadným spôsobom 
ovplyvniť liečbu pacientov so ZS. Pre väčšinu však 
predstavujú len paliatívne opatrenie. Perspektívami 
radikálneho riešenia sú plne implantabilné mecha-
nické podpory cirkulácie, xenotransplantácia a trans-
plantácia kardiomyocytov.

transplantácia srdca 
Chirurgická technika transplantácie srdca pre-

šla určitým vývojom. V súčasnosti sa najčastejšie 
používa technika tvz. bikaválnej transplantácie. 
Bezprostredný osud, určuje, okrem vlastností darcu 
a príjemcu, profesionalita chirurgického tímu a kva-
lita pooperačnej starostlivosti. Tieto aktivity patria do 

kompetencie úzkej a vysoko špecializovanej skupiny 
kardiochirurgov a anesteziológov, ktoré vzhľadom 
na zameranie tohto článku nebudeme komentovať. 

Po stabilizácii obehu sa začína ďalšia fáza 
transplantácie srdca. Dlhodobá, komplexná, multi-
disciplinárna a z hľadiska pacienta celoživotná sta-
rostlivosť je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou 
transplantačného programu a rozhodujúcim spô-
sobom ovplyvňuje život pacienta. 

Prežívanie pacientov po HTx je priaznivé. Polčas 
prežívania je 9,8 roka a v prípade, že pacient prežije 
prvý rok po HTx, takmer 12 rokov. To znamená, že 
polovica pacientov, ktorí prežijú rok po HTx žije ešte 
ďalších 11 rokov (obrázok 4).

 Aj kvalita života sa po HTx zlepšuje. Po prvom 
roku od HTx 91 % príjemcov žije bez pomoci druhej 
osoby. Iba každý desiaty je čiastočne závislý na po-
moci okolia (obrázok 5). 

Transplantácia srdca je neoddeliteľnou súčas-
ťou komplexnej starostlivosti o pacientov s pokroči-
lým srdcovým zlyhávaním. Napriek tomu, že HTx je 
indikovaná a možná len u malého zlomku pacientov, 
existencia fungujúceho programu transplantácie 
srdca dáva zdravotnej starostlivosti o pacientov 
s najhoršou prognózou nový rozmer. Okrem toho, že 
poskytuje nádej inak nevyliečiteľne chorým, je bez-
podmienečným predpokladom pre rozvoj a pokrok 
v oblasti nekonvenčnej chirurgickej liečby SZ, pod-
porných obehových systémov, umelého srdca a re-
generatívnej kardiológie. 

doc. MuDr. Eva goncalvesová, CSc. 
Odd. zlyhávania a transplantácie srdca SÚSCH 
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 
e-mail: goncal@susch.sk
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AkÉ MlAdÉ je VAŠe srdCe? 
svetový deň srdca, nedeľa 24. september 2006

Nízko kalorická, nutrične vyvážená strava je spo-
jená so spomalením procesu starnutia srdca¹ – preto sa 
tohtoročná kampaň Svetového dňa srdca pýta: „Aké 
mladé je vaše srdce?“

Ochorenia srdca a mozgové príhody sú celo-
svetovo najčastejšími príčinami úmrtí, ktoré si roč-
ne vyžiadajú 17,5 milióna životov. Osemdesiat per-
cent z týchto životov prislúcha populáciám v kra-
jinách s nízkym a stredným príjmom, pričom mnohí 
z týchto ľudí sú v produktívnom veku. Dodržiavanie 
zdravého životného štýlu a kontrola hlavných kardio-
vaskulárnych rizikových faktorov akými sú nezdravá 
strava, nedostatok fyzickej aktivity a fajčenie, môžu 
napomôcť tomu, aby srdce starlo pomalšie. 

„Ak by sme sa viac snažili udržiavať naše srdcia 
mladými, mohli by sme každoročne vidieť dramatický 
pokles počtu predčasných úmrtí v dôsledku srdcového 
ochorenia alebo mozgovej príhody,“ povedal profesor 
Fuster, prezident Svetovej federácie srdca.

Pravidelná fyzická aktivita je životne 
dôležitá, keďže znižuje riziko mozgovej prí-
hody o viac ako 25 percent² ako aj riziko ko-
ronárneho srdcového ochorenia.

Nedostatok fyzickej aktivity sa význam-
ne podieľa na starnutí srdca, keďže vedie 
k obezite, cukrovke a hypertenzii. Srdce je 
sval, ktorý potrebuje pravidelné cvičenie na 
to, aby pri každom údere prečerpával krv 
efektívne. Pravidelná aktivita a jej dosah na 
pridružené rizikové faktory napomáha spo-
maľovať zužovanie artérií vedúcich do srdca 
a do mozgu, povzbudzuje telo, aby zužitko-

valo nadbytočný uskladnený tuk, môže napomáhať zni-
žovať vysoký krvný tlak, zlepšuje hladiny cholesterolu 
(prostredníctvom zvyšovania hladiny HDL) a udržiava 
normálne hladiny krvnej glukózy.

Aby sa pomohlo udržiavať mladé srdce pre život, 
je tiež dôležité nájsť rovnováhu medzi skonzumovanými 
kalóriami a spálenými kalóriami. Dospelým sa odporú-
ča najmenej 30 minút rýchlej chôdze denne a osvojenie 
si vyváženej stravy s množstvom ovocia a zeleniny, ce-
lozrnných produktov, chudého mäsa, rýb a strukovín, 
spolu s nízkotučnými a netučnými produktmi, nenasý-
tenými ľahkými margarínmi a olejmi, akými sú napríklad 
slnečnicový, obilninový, repkový a olivový olej. 

Fajčenie je jedným z najdôležitejších rizikových 
faktorov, ktoré musia byť pod kontrolou. Prestať fajčiť 
pomôže udržať srdce mladým. 

„Nikdy nie je príliš neskoro začať so zdravým ži-
votným štýlom. Tým, že vo Svetový deň srdca každé-

ho vyzývame na to, aby sa zamyslel nad vekom svoj-
ho srdca, povzbudzujeme svetovú populáciu, aby si 
osvojila pre srdce zdravý životný štýl,“ povedal profesor 
Sidney Smith z University of North Carolina a predseda 
Vedeckej poradnej komisie Svetovej federácie srdca.

Pod heslom „Srdce pre život“ členské organizácie 
Svetovej federácie srdca organizujú Svetový deň srd-
ca v 100 krajinách. Aktivity v tento deň zahŕňajú zdravot-
né prehliadky, pochody, behy, preskakovanie švihadla, 
fitness programy, verejné diskusie, pódiové prezentá-
cie, vedecké fóra, výstavy, koncerty a športové turnaje.  
Pre ďalšie informácie navštívte: www.worldheart.org.

Spoločnosť sanofi-aventis, oficiálny partner Sve-
tovej federácie srdca, je spoločnosťou s významným 
prínosom v oblasti kardiovaskulárneho zdravia a svo-
jou účasťou na projekte spolu so Svetovou federáciou 
srdca poukazuje na dôležitosť prevencie s cieľom od-
vrátiť hroziace riziká.

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:
Ing. Beáta Kujanová, komunikačný manažér
Sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Žilinská 7 – 9, 811 05 Bratislava
tel.: +421 2 57 103 717
mob.: +421 915 999 460
e-mail: beata.kujanova@sanofi-aventis.com
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