
        DNI ZDRAVÉHO SRDCA 2014 
 
Koordinátori projektu: 
MUDr.Michaela Macháčová, MUDr.Adriana Šimková,PhD. 
 
 
 



Dni zdravého srdca 2014 

 6.ročník  (2009-2014) 

 pokračovanie Svetového dňa srdca 

 celoročný projekt 

 zameraný na pacienta s fibriláciou predsiení (FP) 

 každoročne je oslovených viac ako 2000 ambulancií 

    všeobecných praktických lekárov pre dospelých (VPL) 



CIEĽ 
 Získanie epidemiologických dát 

 Najčastejšie komorbidity u pacienta s FP 

 Prehľad o využívaní moderných skórovacích 
systémoch na určenie rizika artériovej 
tromboembólie a hemorágie u VPL 

 Posúdenie antitrombotickej terapie 

 Monitoring antikoagulačnej liečby   

 



Metodika práce  
 

 

V období od 09/2014 do 09/2015 formou dotazníka 
zozbierať sledované údaje od VPL, štatisticky ich 
spracovať a výsledky odprezentovať na  kongrese 
v r.2015.  

 

        



Dotazník 
Vek lekára:                                                    Dĺžka praxe (roky): 

 

Počet kapitovaných pac.: 1000, 1001-1500, 1500-2000, nad 2000 

Absolútny počet pac. s FP : permanentná  , paroxyzmálna 

Vek pac. s FP : 40 - 60r., 65 - 76r., nad 75 r.  

Najčastejšie komorbidity s FP (%): AH, SZ, DM, Obezita (BMI ↑28), iné 

Počet pac. s FP užívajúcich: ASA/KL/TI, VKA, NOAK, bez liečby, iné 

Počet pac. s FP po NCMP: 40 - 60r., 65 - 76r., nad 75 r. 

Pred zahájením antikoagulačnej liečby stanovujem CHA2DS2VASc  

HAS-BLED : áno nie 

 

 

  



CHA2DS2VASc 
C congestive heart failure       1 

 H hypertension                      1                 

 A2 age> 75 years                   2 

 D  diabetes mellitus              1            

 S2  stroke /TIA /TE              2                 

 V  Vascular disease               1 

    coronary artery  
disease,heartattack , 
peripheral artery disease, 
aortic plaque   

A   Age > 65-74 years             1 

Sc  Sex  category  - female    1    

HAS-BLED 
Hypertension                        1 

Abnormal liver/renal f.      1 or 2 

Stroke                                    1 

Bleeding                                 1 

Labile INR                              1 

Elderly    age > 65 yers          1 

Drugs  or alcohol              1 or 2 

/antiplatelet agents, NSAIDs, 

≥ 8 drinks/week 

CHA2DS2VASc ≥ 1  antikoagulácia 
HAS-BLED ≥3 vysoké R krvácania   



 

Kontrolujete INR na Vašej ambulancii?  

- prostredníctvom POCT, laboratória, nie 

Počet pac. s AH u kt. ste Vy zaznamenali nepravidelný rytmus (FP) 

Aký bol Váš ďalší postup u pacienta? 

 

Meno:                                                               Priezvisko: 

Adresa ambulancie 

Okres:                                                             Kraj: 

E-mail                                                             mobil: 

  

 

 

  

 



Kam poslať dotazník? 

Vyplnený dotazník prosím posielajte na adresu: 
 
MUDr. Macháčová Michaela, Bernoláková 2476,  
Topoľčany 95501 
e-mail:machacova@novapoliklinika.sk 
 
MUDr. Šimková Adriana, PhD., Hollého č.2, Pezinok 90201 
e-mail: lekarka.pezinok@gmail.com 



Predbežné výsledky 

 Počet lekárov   22 

 FP permanentná   874 pacientov 

 FP paroxyzmálna   474 pacientov 

 1348 pacientov s FP 

 Arteriálna hypertenzia  83% 

 Srdcové zlyhávanie   33,44% 

 DM   30% 

 Obezita   42 % 



 Vek pacienta:  40-60 rokov      350 pacientov 

                          65-76 rokov      554 pacientov 

                          > 75 rokov        444 pacientov 

Antiagregačná terapia:   353 pacientov 

Antikoagulačná terapia WARFARÍNOM:  654 pacientov 

NOAK:   207 

Bez akejkoľvek antitrombotickej liečby:  120 pacientov 

  



 CHA2DS2VASc, HAS-BLED   

 stanovuje 9 lekárov  ( 13 lekárov nepoužíva) 

   Kontrola INR na ambulancii: 

   prostredníctvom laboratória:  15 lekárov 

   prostredníctvom POCT: 7 lekárov 

 Pacient je najčastejšie odosielaný do odbornej     

   ambulancie internistu/kardiológa 



Záver – čo očakávame? 
  Naším projektom chceme prezentovať pohľad na pacienta s 

FP z hľadiska veku, RF, CMP a sprievodnej 
antitrombotickej liečby. 

  Dostaneme aj obraz o tom, ako sa my VPL zapájame do 
prevencie CMP u našich pacientov s FP.  

   Získame informácie o ďaľšom menežmente pacienta, 
nepriamo aj informácie, kt. nás možno o rok            
prekvapia ......  

            

  

   



Ďakujeme za pozornosť a 
Vašu spoluprácu! 

http://www.medicinenet.com/atrial_fibrillation_pictures_slideshow/article.htm
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