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Európsky míting „Prevencia cievnej mozgovej príhody 
pri predsieňovej fibrilácii“

8. – 9. jún 2017, Silkeborg, Dánsko

Veľmi dobre organizovaný míting, asi 90 účastníkov, 
skvelá organizácia, pričom organizátorom bola európska 
Nadácia pre antikoaguláciu. Akcie sa zúčastnili: Dánsko, 
Fínsko, Veľká Británia, Holandsko, Španielsko, Portugalsko 
a  Slovensko.

Aké boli výstupy mítingu?

* Európa starne, proporcia starších (≥ 65 rokov) prudko 
stúpa, sú to polymorbidní pacienti a častým ochorením 
či komorbiditou býva aj predsieňová fibrilácia a  jej dô-
sledky, ktorými sú vývoj srdcového zlyhávania, akútne 
embolizačné mozgové príhody, zvýšená kardiovaskulárna 
morbidita, rehospitalizácie, zlá kvalita života a  zvýšená 
mortalita. Konferencia sa osobitne venovala predsieňovej 
fibrilácii (PF) a  jej dôsledkom. Toto ochorenie navyše 
veľmi zaťažuje finančne aj zdravotné systémy našich 
štátov. 

* Výskyt PF je v  populáciách asi 1 – 2  %, ale po 75.  roku 
života je to až > 10  %, v  EÚ trpí PF asi 6 mil. ľudí 
a  riziko vzniku PF je 25  % u  osoby ≥ 40-ročnej. Medzi 
hlavné kardiovaskulárne ochorenia patrí cerebrovaskulárne 
ochorenie (kam patrí i  mozgová porážka pri PF), ktoré 
je vzhľadom na výskyt na druhom mieste po ischemickej 
chorobe srdca. V oblasti invalidizácie je toto ochorenie na 
piatom mieste (v nízko príjmových a stredne príjmových 
štátoch), ale opäť už na druhom mieste v bohatých európ-
skych krajinách. Z  finančného hľadiska sa míňa najviac 
peňazí (72 %) na opateru a  liečbu chorých po mozgovej 
porážke a  len 7 % na lieky. 

* Zarážajúcimi skutočnosťami pri PF sú: 38  % chorých 
s  PF je bez antikoagulačnej liečby, mnohí užívajú 
antiagregačnú liečbu (obvykle aspirín), ktorá však pre-
venciu mozgovej príhody nezabezpečuje, mnohí užívajú 
warfarín (napríklad vo Veľkej Británii je to asi 85  % 
chorých s FP, ktorí sú liečení, a len asi 15 % chorých je 
nastavených na novú modernú antikoagulačnú liečbu), 
ale len asi 33  % chorých má správnu hodnotu INR 
(2,0 – 3,0) a asi 30 % chorých do roka antikoagulačnú 
liečbu prerušuje. 

* Je nevyhnutné do manažmentu liečby PF zapojiť aj prak-
tických lekárov, a mnohí sa konferencie aj zúčastnili. Práve 
praktický lekár často týchto chorých objavuje (meraním 
tlaku a pulzu, palpáciou pulzu, EKG záchytom). Vie tiež 
edukovať chorého o  ochorení a  vie mu odporučiť anti-
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koagulačnú liečbu (u nás warfarín). Chorí ale vyžadujú 
aj kardiologické vyšetrenie − pre skórovanie kardiovasku-
lárneho rizika chorého, ECHOKG vyšetrenie, rozhodnutie 
pre správnu antikoagulačnú liečbu, v  prípade warfarínu 
aj kontrolu INR v  spolupráci s  praktickým lekárom. Na 
konferencii sa diskutovalo i o nových prístupoch k detekcii 
PF v rámci preventívnych prehliadok u praktika. V tejto 
súvislosti by bola vhodná i  edukácia občanov pomocou 
masmédií. 

* Osobitnou kapitolou bolo definovanie charakteristík tzv. 
antikoagulačných kliník, či pracovísk. Zdá sa, že je to 
veľká skupina navzájom komunikujúcich expertov – a to 

kardiológ, nefrológ, hematológ, neurológ, internista, 
sestra(y) s napojením i na praktických lekárov. V každej 
krajine sú v  tomto smere osobitosti, ale i  podobnosti. 
Takéto pracoviská by iste boli prínosom aj na Slovensku. 

* Radi pripomíname, že medzi prednášateľmi bol aj prof. 
Dr. R. Hatala, ktorý sa úlohy skvele zhostil. 
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Erratum

V číslach 2-2017 a 3-2017 Cardiology Letters boli nesprávne uvedené adresy pracoviska prof. MUDr. Ivety Šimkovej, CSc. a prof. 
MUDr. Roberta Hatalu, CSc. v týchto článkoch:

Kovář F, Studenčan M, Alberty R, Hricák V, Kurray P, Kamenský G, Šimková I, Hatala R. Indikujeme adekvátne invazívnu diagnostiku 
u pacientov s NSTE-AKS? Analýza výsledkov registra SLOVAKS-2 z roku 2015. Cardiology Lett. 2017;26(2):69–82.

Studenčan M, Hricák V, Kovář F, Kurray P, Kamenský G, Šimková I, Hatala R. Manažment akútnych koronárnych syndrómov na 
Slovensku v roku 2015. Aktuálne analýzy registra SLOVAKS. Cardiology Lett. 2017;26(3):125–127.

Preto uvádzame správnu adresu pracoviska:

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH a.s., Bratislava – Clinic of Cardiology and Angiology LF SZU and NÚSCH 
a.s. in Bratislava


