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Populačná pyramída Slovenska
2001-2006

VLD

VLDD

Primárna starostlivosť na Slovensku je rozdelená, 

hranicou je vek 18 rokov



Sieť VLD na SLovensku

2 331 VLD
(4 milióny občanov nad 18 rokov)



Epidemiológia HP na Slovensku *

 HP pozitivita 30-40%

 Dvanáctnikový vred 10 %

 Vred žalúdka  5 %

 Rakovina žalúdka 1-2 %

 Lymfóm žaludka menej 
ako 1%

http://www.hpylori.com.au/ 

* II.Recommendation of Slovak gastroenterology Association,  9/2007



Čo dnes môže poskytnúť VL 
pacientovi?

Helicobacter pylori

Horný tráviaci systém
- dyspepsia horného typu

 Bez alarmujúcich príznakov, do 45 rokov, vyšetrí a 
lieči aj všeobecný lekár.
 Vyšetrenie zo stolice je rovnako citlivé a spoľahlivé 
ako dychový test alebo GFS.
 Po zistení pozitivity a pri ťažkostiach 
trojkombinácia – liečba kombináciou dvoch antibiotík 
a lieku na odstránenie žalúdočnej kyseliny.
 Po tejto kúre je pacient väčšinou vyliečený a je 
bez ťažkostí, nevyžaduje žiadnu ďalšiu starostlivosť.
úspešnosť liečby si overíme vyšetrením stolice o 6-
8 týždňov.
Dnes u týchto pacientov nie je potrebná 
gastrofibroskopia ani drahý dychový test s 
rádioaktívnou látkou. 



Projekt HP testuj a lieč - časové 
intervaly projektu

 Projekt začal od začiatku roku 2008

 Naštartoval ako pilotný projekt v 10 VLD 
praxiach  v SR

 Predstavili sme ho na konferenciach V Ľubljani
a v Istambule

 V 2009 ho plánujeme implementovať do rutinnej 
praxe v ambulanciách VLD na SLovensku



Používaný laboratórny test

 Vyšetrovanie HP pozitivity- vyšetrenie antigénu 
HP zo stolice sa zaviedlo do rutinnej 
laboratórnej praxe v SR od jesene 2007

 Používná metóda má senzitivitu 94 % a 
špecificitu 98 %*, podobne ako dychový test **

 Vyšetrenie preplácajú laboratóriám zdravotné 
poisťovne

 Jedno vyšetrenie antigénu na HP v stolici stojí v 
SR asi 7 EUR vs. 100 EUR za jeden dychový 
test

* II.Recommendation of Slovak gastroenterology Association,  9/2007.
* * Maastricht III -2005 consensus



Metodika 

 U pacientov nad 45 rokov, trpiacich na dyspepsiu horného typu, 
bez alarmujúcich symptómov vyšetríme stolicu na HP antigén

 Ak je nález pozitívny, pacienta liečime podľa Maastricht III 
konsenzu v I. línii. 

 Následné kontrolné vyšetrenie po ukončení liečby realizujeme 
po dvoch mesiacoch od jej ukončenia.

 V prípadoch pretrvávajúcej pozitivity preliečime pacienta 
opakovane podľa odporúčaní Maastricht III konsenzu 
štvorkombináciou v druhej líni. Kontrola eradikácie znova po 
dvoch mesiacoch od ukončenia liečby.

 Protokol – všetko je sprístupnené na www.vpl.sk ...



10 pilotných HP centier v SR



Doterajšie výsledky pilotného 
projektu

Počet centier 10

Počet testovaných pacientov 103

Počet HP pozit / Počet eradikovaných po 
1.línii liečby

33 / 24

Počet HP-pozit. po 1.línii liečby 9
Počet eradikovaných prípadov po 2.línii 
liečby 4

Počet pacientov asymptomatických po liečbe 25

Počet ukončených protokolov 98



Ciele

 Hlavný cieľ je implementácia tohto nového 
prístupu do rutinnej praxe VLD.



Ďakujem za pozornosť.

lipp@pobox.sk


