
CRP = STOP zbytočným ATB
„Je chybou ak pacientovi, ktorý potrebuje ATB ich neposkytneme včas, ale je tiež chybou používať ATB zbytočne. „
Dovoľujeme si Vás preto vyzvať k spolupráci na projekte vedúceho k podpore racionálnej antibiotickej terapie a zlepšeniu infor-

movanosti laickej verejnosti o správnom používaní antibiotík s cieľom zabrániť ich zneužívaniu.
Z Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL  o materiálno - technickom vybavení am-

bulancií z roku 2008 vyplýva povinnosť vybavenia ambulancií prístrojom CRP, ktoré je povinné aj v ambulanciách VLD od
1.1.2011, pokiaľ nie je výsledok CRP vyšetrenia dostupný do 15 minút.

Vyšetrenie CRP je veľmi dôležitým a citlivým indikátorom začiatku zápalového procesu. Používa sa na rozlíšenie bakteriálnej a
vírusovej infekcie, pri monitorovaní bakteriálnej infekcie a kontrole účinnosti antimikrobiálnej terapie, taktiež pri monitorovaní a
kontrole pooperačných infekcií. Akýkoľvek patologický stav spojený s invazívnou bakteriálnou infekciou, zápal alebo poškodenie
tkanív, zvyšuje hladinu CRP v pacientovom sére. Nárast hladiny CRP je rýchly a zvýšenie hodnôt je detekovateľné v priebehu 6–12
hodín od začiatku zápalového procesu. Vyšetrovanie CRP sa zásadne podieľa na racionálnej antibiotickej terapii a úspore financií
na predpísané antibiotiká.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva organizuje projekt „CRP=STOP zbytočným ATB“. Prílohou tohto VP
je edukačný plagát pre pacientov a nálepka na označenie ambulancií všeobecných lekárov, ktorí sa zapoja do edukácie pacientov.
Aktivity vyvrcholia v rámci Európskeho dňa bez antibiotík, ktorý bude v celej Európe 18.11.2012. Súčasťou našej kampane je aj súťaž
o najlepšiu kazuistiku monitorovania CRP pri rôznych zápalových ochoreniach v ambulanciách VL. Do súťaže kazuistík sa môžete
prihlásiť zaslaním návratky, ktorá je v prílohe tohto čísla. Kazuistiky posielajte najneskôr do 31.8.2012. Autori najlepších 10 kazuistík,
ktoré vyberie odborná porota, budú zaradení do bloku kazuistík na XXXIII. Konsolidačnej výročnej konferencii SSVPL SLS, ktorá sa
uskutoční v dňoch 10.-13.10.2012 v Starom Smokovci. Účastníci prednášok vyberú pomocou hlasovacieho zariadenia 1 výhercu.
Výherca bude odmenený prístrojom QuikRead alebo spotrebným materiálom pre prístroj QuikRead spoločnosti Orion Diagnostica
v rovnakej hodnote. Účastníci projektu majú možnosť si počas jeho priebehu zapožičať a vyskúšať prístroj QuikRead vo svojej am-
bulancii. Pokiaľ máte záujem prihlásiť sa do projektu, vyplňte priloženú návratku a pošlite ju na adresu SSVPL SLS, Námestie SNP
10, 814 66, Bratislava.

Predĺžili sme možnosť prihlásiť sa a zaslať svoju kazuistiku do tohto projektu do 31.8.2012.

Bude veľmi dôležité či sa nám podarí zjednotiť sa pred rokovaniami s poisťovňami. Poisťovne sa usilujú, aby nás toto
vyšetrenie donútili vykonávať v rámci kapitácie. Náš rokovací tím jednoznačne presadzuje úhradu tohoto vyšetrenia nad
rámec kapitácie. Preto podpíšte mandátne zmluvy SLK.
My musíme tie zvýšené náklady, ktoré nám vzniknú akceptovaním  výnosu MZ SR o povinnom vybavení ambulancií VL prí-
strojmi CRP, dostať od zdravotných poisťovní a to podpísaním primeraných a pre nás výhodných zmlúv.

Prihláste sa najneskôr do 31.08.2012, kedy je aj posledný termín na zaslanie kazuistík.
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1) Zúčastním sa edukačnej kampane vo svojej ambulancii áno nie

2) Spracujem a pošlem aj kazuistiku zo svojej praxe áno nie

3) Bežne indikujem vyšetrenie CRP? áno nie

4) K vyšetreniu CRP využívam laboratórium? áno nie

5) K vyšetreniu CRP využívam prístroj vo svojej ambulancii? áno nie

Návratku vyplňte a zašlite na adresu SSVPL SLS, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava, alebo oskenovanú elektronicky
v prílohe na vpl@vpl.sk . 

Dátum vyplnenia:  …………………… Podpis a pečiatka: …………………………..…………..

Návratka CRP= STOP zbytočným ATB 2012


