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Rok pľúc 2010 upozornil na alarmujúci problém
respiračných ochorení
Epidemiologické a klinické analýzy na celom svete poukazujú
na urgentnú potrebu zberu presných údajov o respiračných chorobách
a na nutnosť stanovenia premyslenej stratégie na ich prevenciu, diagnostiku a liečbu. Medzi desiatimi najčastejšími príčinami úmrtia sa nachádzajú až štyri pľúcne ochorenia a celosvetové prehľady ukazujú, že
ich výskyt nepretržite stúpa. Tieto alarmujúce skutočnosti boli dôvodom,
prečo Fórum medzinárodných respiračných spoločností v decembri 2009
v mexickom Cancúne na Svetovej konferencii o pľúcnom zdraví vyhlásilo rok 2010 za ROK PĽÚC
s cieľom upozorniť na nepriaznivý trend odbornú i laickú verejnosť a upriamiť pozornosť riadiacich štruktúr na nutnosť riešenia tejto situácie. Okrem celosvetových a tým aj celoslovenských
akcií venovaných tuberkulóze, pneumónii, karcinómu pľúc a prieduškovej astme, bol v tomto
roku organizovaný 14. novembra aj Svetový deň spirometrie, ktorého súčasťou bolo funkčné
vyšetrenie pľúc u 99 poslancov v Národnej rade SR.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia a Svetového dňa chronickej obštrukčnej
choroby pľúc zorganizovala 16. novembra Slovenská lekárska spoločnosť v spolupráci s Úradom
verejného a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už druhý ročník podujatia
s názvom Vlak zdravých pľúc. Vlak odštartoval z Bratislavy do Košíc o 7:57 a jedno kupé počas
celej cesty tam aj naspäť slúžilo ako mobilná ambulancia. Pľúcni lekári, sestry a poskytovali
poradenstvo o pľúcnych chorobách a odvykaní od fajčenia a prostrednícvom spirometrického
vyšetrenia merali cestujúcim objem úsilného výdychu a vitálnu kapacitu pľúc. Podujatie sa konalo
s podporou ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika a Kancelárie Svetovej zdravotníckej
organizácie na Slovensku. Okrem toho na vybraných železničných staniciach na trase rýchlika
boli pripravení ďalší odborníci z poradní zdravia a pľúcni lekári, u ktorých si ľudia mohli zmerať
aj hladinu oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom vzduchu pomocou smokelyzeru.
Väčšine z pľúcnych chorôb by bolo možné predísť alebo aspoň zabrániť ich fatálnemu zhoršovaniu pri ich včasnom záchyte, pri zabezpečení nefajčenia, zdravého prostredia a primeranej
sociálno-ekonomickej úrovne verejnosti. Mimoriadne dôležité je preto pokračovať v osvetových
akciách aj v ďalších rokoch a desaťročiach.
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
vedúci Katedry pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty SZU v Bratislave
peter.kristufek@szu.sk
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Kongresy SOLEN v roku 2011
XXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie
25. – 26. marec 2011 / Bratislava, DFNsP (Kramáre)

Všetky publikované články prechádzajú recenziou.

Pediatria pre prax – 51. pediatrické dni
28. – 30. apríl 2011 / Bratislava, City Hotel Bratislava
IV. neuromuskulárny kongres
5. – 6. máj 2011 / Bratislava, City Hotel Bratislava
Medicína pre prax – 7. ročník
9. – 10. september 2011 / Bratislava, City Hotel Bratislava
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Predplatné na rok 2011:
Cena predplatného za 6 čísiel na rok 2011 je 18 €
(542,27 Sk, konverzný kurz 30,126 SKK/1 EUR).
Časopis si môžete objednať na www.solen.sk,
e-mailom: predplatne@solen.sk, faxom: 02/ 5465 1384,
tel.: 02/5465 0649.

Dermatológia pre prax – 1. ročník
15. – 16. október 2011 / Nový Smokovec – Vysoké Tatry
Sympózium praktickej neurológie – 5. ročník
október 2011
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