Správa o činnosti Cerebrovaskulárnej sekcie SNeS za roky 2014-2018

Výbor pracoval v zložení – Gdovinová, predseda, členovia – Benetin, Krastev, Kurča, Leško, Nosáľ,
Turčáni.
Výbor sa schádzal 2 x ročne, od r. 2015 aj v nadväznosti na stretnutia Angels steering committee,
v medziobdobí komunikácia prebiehala mailom alebo telefonicky.
Boli vypracované 3 odborné usmernenia
2 usmernenia odbornej spoločnosti - 1/ odborné usmernenie pre liečbu intravenóznou trombolýzou
(zohľadňujúce výsledky nových štúdií od vzniku SPT rTPA) a 2/ odborné usmernenie pre sekundárnu
prevenciu cievnych mozgových príhod – obidve boli dostupné na stránke SNeS počas jej existencie
a 1 odborné usmernenie pre liečbu cievnych mozgových príhod v hyperakútnom štádiu v spolupráci
s hlavným odborníkom MZ SR a MZ SR, aktuálne na podpise na MZ SR
V spolupráci s MZ SR bola vypracovaná sieť 43 pracovísk schopných poskytnúť v systéme 24/7
intravenóznu trombolýzu a 8, neskôr 10 centier schopných poskytnúť endovaskulárnu liečbu
v systéme 24/7 (desiate centrum VUSCH Košice pre zabezpečenie endovaskulárnej liečby v systéme
24/7 v Košiciach).
V spolupráci s NCZI sa upravili zadávané ukazovatele v Hlásení cievnych mozgových príhod s cieľom
dosiahnuť porovnateľnosť v medzinárodnom meradle, zvýšenie počtu hlásiach pracovísk zapojenie
do registra RES-Q (Registry of stroke care quality).
Zlepšenie spolupráce so Záchrannou zdravotnou službou, čo viedlo k skráteniu času transportu do
nemocnice, zlepšenie vnútronemocničného manažmentu CMP, zavedenie podávania IVT priamo na
CT pracovisku a CTAG vyšetrenia u všetkých pacientov v okne na endovaskulárny výkon.
Medzinárodná spolupráca
Od roku 2015 sa Slovensko zapojilo do iniciatívy Angels pri European Stroke Organisation, cieľom
ktorej je dosiahnuť rovnakú starostlivosť o pacientov s CMP kdekoľvek na svete. V rámci Angels boli
vypracované kritériá kvality, na základe ktorých sa udeľujú ocenenia 3 stupňov. Najvyššie diamantové
ocenenie získalo 9 slovenských nemocníc (Skalica, Komárno, Bratislava Staré mesto, Košice – UNLP,
Levoča, Galanta, Vranov, Liptovský Mikuláš, Nitra) a 1 nemocnica získala zlaté ocenenie – Košice Šaca.
Hodnotí sa percento pacientov liečených IVT do 60 a 45 minút od príchodu do nemocnice, percento
trombolýz a trombektómií, sekundárna prevencia pri prepustení – antikoagulačná liečba u pacientov
s FP a antiagregačná u ostatných, vyšetrenie dysfágie).
Prof. Gdovinová dostala na ESOC 2018 ocenenie „The Spirit of Excellence Award“ za podporu a prácu
pre zlepšenie starostlivosti o CMP.
Spolupráca v medzinárodnom registry RES-Q (Registry of stroke care quality), kde v rokun2018 malo
Slovensko najväčší počet zaradených pacientov vďaka prenosu dát z povinného registra CMP v NCZI.

Odborné podujatia
V roku 2015 a 2017 bol organizovaný Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres s medzinárodnou
účasťou, v roku 2017 aj s účasťou prezidentky ESO prof. Valerie Caso, MD, PhD z Talianska na
obidvoch sa v porovnaní s minulosťou zvýšil počet aktívnych účastníkov zo Slovenska. V roku 2017 sa
konala v Košiciach medzinárodná konferencia Angels a ESO EAST za účastí zástupcov 18 krajín.
Každoročne sa konajú podujatia Stroke fórum na Donovaloch zamerané na edukáciu účastníkov
v diagnostike a liečbe CMP, posledne boli workshopy venované interpretácii NIHSS, hodnoteniu CT
mozgu – veľmi pozitívne hodnotené účastníkmi a na poslednom podujatí prezentovali svoje výsledky
jednotlivé pracoviská, čo sa takisto stretlo s pozitívnou odozvou.
Pravidelne raz ročne sa konajú semináre v jednotlivých krajoch venované analýze počtu akútne
liečených pacientov s CMP a časovým ukazovateľom.
S podporou grantov farmaceutických spoločností sa konajú menšie podujatia, vždy zamerané
odborne a edukačne.
Vedecká činnosť
V roku 2016 mala prof. Gdovinová vyžiadanú prednášku na ESOC v Barcelone: „Interplay between
vascular and amyloid pathology in dementia” a v rokoch 2017 a 2018 bola na ESOC
spolupredsedajúcou bloku o vaskulárnom kognitívnom deficite, v roku 2017 mala vyžiadanú
prednášku na ESMINT kongrese v Nice: „Stroke treatment in Eastern European countries: experience
from ESO EAST“. Na ESOC 2018 bol prezentovaný poster o starostlivosti o CMP na Slovensku, je
prijatý poster na 11th World Stroke Congress , Montreal, Canada, 17-18 Oct, 2018, kde má prof.
Gdovinová vyžiadanú prednášku –„ Overview of current clinical practice guidelines for stroke in
pregnancy“.
Prof. Gdovinová a prof. Turčáni sa podieľali na medzinárodnom prieskume o stave starostlivosti
o pacientov s CMP, ktorého výsledky: „Access to and delivery of acute ischaemic stroke treatments: a
survey of national scientific societies and stroke experts in 44 European countries“ boli aktuálne
publikované v European Stroke Journal.
Na medzinárodnom podujatí MasterClass venovanom pacientom s kardiálnymi
a cerebrovaskulárnymi ochoreniami bola prof. Gdovinová opakovane pozvanou vedúcou pracovnej
skupiny.
Pacientská organizácia
V roku 2016 bola založená pacientská organizácia Sekunda pre život pod vedením Mgr. Fidesa ktorá
sa podieľa na mediálnych kampaniach zameraných na zlepšenie edukácie obyvateľstva v oblasti CMP.
Perspektívy
Pokračovať v aktivitách na zlepšenie starostlivosti o pacientov s CMP
Dosiahnuť stanovené kritériá kvality v čo najväčšom počte centier
Definovať personálne a technické vybavenie cerebrovaskulárnych centier

Zlepšiť screening dysfágie
Zapojiť do vedeckovýskumnej činnosti väčší počet pracovísk s cieľom prezentovať výsledky práce v SR
medzinárodne
Zriadiť www stránku cerebrovaskulárnej sekcie aj s časťou určenou pacientom na edukáciu (je už
v štádiu prípravy).
Naďalej spolupracovať s pacientskou organizáciou a podieľať sa na mediálnych kampaniach
zameraných na edukáciu obyvateľstva

V Košiciach, 20.8.2018
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