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6. Ročník
Slovenského dňa obezity 2021
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Obezita 

Obezita je v súčasnosti globálnou krízou 
postihujúcou viac ako 2 miliardy ľudí na svete 

Svetový/Európsky deň OBEZITY 2021: 
štvrtok, 4. marca 2021

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou obezity v Európe, 
preto sa už šiesty rok prostredníctvom aktivít Slovenskej obezitologickej 
asociácie zapája do osvetových aktivít týkajúcich sa obezity a s ňou 
súvisiacich ochorení
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Aspekty multidisciplinárnej 
starostlivosti
• zdravotné – spolupráca viacerých  špecializácií
• sociálne

• ekonomické

Tlak na inštitúcie/rozhodovateľov
Vytvoriť odborný nátlakový prostriedok = pripraviť 
odborné odporúčania pre manažment obezity

Ciele kampane – odborná verejnosť

Praktický lekár
posilniť jeho úlohu v starostlivosti o osoby s 
nadhmotnosťou

Presadenie úhrady 
diagnostických a terapeutických výkonov súvisiacich s 
manažmentom obézneho pacienta do zoznamu hradených 
výkonov

Dosiahnuť úhradu farmakoterapie obezity
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MOTIVÁCIA
zvýšiť motiváciu k redukcii telesnej hmotnosti 
na reálnych príkladoch

OSVETA 
o potrebe liečby nadhmotnosti/obezity ako choroby 
a  

o fyzickej aktivite ako súčasti prevencie a liečby 
nadhmotnosti/obezity

Ciele kampane – laická verejnosť
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6. ročník Slovenský deň obezity
ODBORNÁ VEREJNOSŤ
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Aliancia pre liečbu obezity a Advisory Board

* V závislosti od 
epidemiologickej 

situácie

Aliancia pre liečbu obezity: 
• vytvorenie boardu odborníkov rôznych špecializácií (diabetológ, internista, gastroenterológ, 

hepatológ, praktický lekár, B/M chirurg a ďalších) 
• definícia problému z pohľadu jednotlivých odborností
MEDIALIZÁCIA: Okrúhly stôl + Tlačová správa (termín: marec 2021*)

Advisory Board bariatrických/metabolických chirurgov + Memorandum o multidisciplinárnom 
prístupe k liečbe obezity (nástroj na negociáciu so zdravotnými  poisťovňami, Sociálnou 
poisťovňou, MZ SR)
Prednáška + Panelová diskusia + Pozvané médiá + Tlačová správa (termín: máj 2021*)
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Aliancia pre liečbu 
obezity

„Aliancia pre manažment obezity“

Aktivity Aliancie

• Informačná webstránka
(prednášky, odkaz na sociálne 

siete, informácie o Aliancii, 

členoch, cieľoch, odborné 

informácie, zverejnenie 

Memoranda)

• Medziodborová spolupráca 
pri definovaní potrebných 

výkonov 

• Medializácia, účasť na 

tlačových konferenciách

negociácia  s MZ SR a 

poisťovňami

Členovia

Odborné autority
mienkotvorní 

členovia 

odborných 

lekárskych 

spoločností

Influenceri
vyliečený 

pacient

bodybuilder

foodblogger
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Praktický lekár/geriater:
• V spolupráci so SSVPL poskytnúť praktickým lekárom nástroj na dosiahnutie pravidelnej a 
primeranej pohybovej aktivity u seniorov

Inštruktážne videá na cvičenie

Video cvičenia pripravené v spolupráci s Centrom pohybovej aktivity, Biomedicínskeho centra 
SAV.
Distribúcia ONLINE: webstránka SOA, BMC SAV a SSVPL

Úloha praktického lekára – obezita seniorov
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6. ročník Slovenský deň obezity
LAICKÁ VEREJNOSŤ
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Riadená publicita a sociálne siete

Reálny príklad úspešného pacienta – ako sa dá 

schudnúť aj v čase koronakrízy

Reportáž „Schudnúť sa dá, potrebná 
je disciplína“

TV Markíza – odvysielanie reportáže, rozhovoru s 

pacientom

Teleráno, Reflex (február 2021)

zvýšiť povedomie o fyzickej aktivite u mladých a 

prostredníctvom nich motivovať aj staršiu generáciu

WEB + Sociálne siete – FB, Instagram 
(22. – 28.2.2021)

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., a doc. MUDr. Ľubomír 

Marko, PhD., o tom, čo je obezita, ako sa k nej človek 

dopracuje, aké má negatíva, ale aj o tom, či je v SR 

manažment obezity dostatočný, či je systém nastavený 

správne a kde zlyháva

Relácia TALKIE - LIVE 4.marec 2021
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Prečo je pohyb nevyhnutný a ako vplýva na svalové bunky?

Webinár/prednáška ONLINE

Hýbeme sa menej alebo viac ako predkovia? A ako 
vieme, že to robíme správne?

Prečo je fyzická aktivita dôležití pre seniorov? Má cvičiť 
iba obézny, alebo aj štíhly človek?

Význam fyzickej aktivity v liečbe obezity z pohľadu odborníka

„Obezita je choroba“
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Pohybom proti obezite (1. – 7. marec 2021) 
• Home Health kampaň SOA a SSŠF prebiehajúca ONLINE

World Family Doctor Day (19. máj 2021)
• SSVPL a SOA
• Bratislava a Košice, chôdza na 4,0 km + podpora na sociálnych sieťach

Ďalšie medializované aktivity
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Spolupráca so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF) 
FaF UK– športové výzvy na splnenie

ONLINE Výzva: 
„Rozhýb seba, rozhýb blízkych“

Zdieľanie športovej aktivity pomocou hashtagov# (umožní zobrazenie 
príspevkov pre väčší počet používateľov) 

Zdieľanie = MOTIVÁCIA
+ Tlačová správa 

(medializácia)

Využitie sily sociálnych sietí ako motiváciu k cvičeniu teenageri > mladí > 
seniori

#motivujcvicit
#cvičsomnou
#denobezity2021
#nedajsancuobezite



14

Mediálna Publicita 
(príklady 2019)

Počet výstupov: 30
Weby: 21
Televízie: 3
Printy: 6
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Ďakujeme.


