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Cieľom štúdie je stanoviť mieru informovanosti a plnenia odporúčaní pre oblasť vykonávania PA v 

rizikových populačných skupinách vybraných ochorení na východnom Slovensku. Metódy. Do štúdie bolo 

zapojených 893 pacientov (353 mužov a 540 žien). Dominantnou podmienkou zapojenia do výskumu bol výskyt 

jednej alebo viacerých diagnóz z troch základných chronických ochorení, ktoré nebránia vykonávaniu PA 

(kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, metabolické ochorenia). Výsledky. Pacienti od lekára 

dostávajú  iba všeobecné informácie o dôležitosti PA pri liečbe ich ochorenia. Takmer 30% má od lekára podrobné 

informácie. Až takmer 20% respondentov nemá buď žiadne informácie o PA, resp. má málo informácií. Väčšina 

pacientov má dostatočné informácie o minimálnych požiadavkách PA vo vzťahu k ich ochoreniu. Informácie 

o pohybových a športových aktivitách v ich okolí získavajú pacienti dominantne z médií, ďalšie preferované 

zdroje informácií sú rodina a známi, resp. lekár a ošetrujúci personál. Závery. Pravidelná fyzická aktivita 

poskytuje dôležité výhody pre zdravie pacientov s chronickými ochoreniami. V danom kontexte by mal lekár, 

ktorý je pre pacienta dôveryhodnou osobou, vedieť informovať o minimálnych požiadavkách pre vykonávanie PA 

vo vzťahu k frekvencii, intenzite, ale aj najvhodnejšej PA vzhľadom k diagnóze pacienta, a  závažnosti jeho 

zdravotného problému. 

Táto štúdia je súčasťou Grantového projektu 1/0825/17 “Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a 

ich plnenie na východnom Slovensku"  riešená na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
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