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Register a zmeny detekovaného rizika
u chorých na cievne choroby mozgu
ANNA EGNEROVÁ
Bratislava, Slovenská republika
Èím ïalej, tým viac pociuje odborná zdravotnícka verejnos absenciu rutinne zbieraných údajov o chorobnosti na
závané chronické neprenosné
ochorenia.
Chorobnos a z nej predovetkým incidencia (poèet nových prípadov ochorenia na
poèet ijúcich obyvate¾ov)
umoòuje posúdi nielen dynamiku vývoja choroby v urèitom populaènom celku (napríklad u obyvate¾ov okresu), ale dovo¾uje tie hodnoti
procesy primárnej prevencie a jej úèinok. Prevalencia
(nové plus staré prípady ochorenia na poèet obyvate¾ov)
charakterizuje aktuálnu ve¾kos, respektíve rozsah problému choroby v populácii.
V súèasnosti mono tieto indikátory sledova na základe hospitalizovanosti a pomocou epidemiologických
túdií v meních populaèných celkoch. Prvýkrát hospitalizovaní a opakovane hospitalizovaní na chronické choroby, akými sú cievne choroby mozgu, môu slúi na
hodnotenie chorobnosti, pretoe sa týkajú prevanej väèiny chorých.
Register hospitalizovaných je najvhodnejí overený
spôsob sledovania klinických aj epidemiologických charakteristík choroby. Register dáva monos sledova a
vyhodnocova kvalitu zdravotníckej starostlivosti, od
predhospitalizaènej cez hospitalizaènú k posthospitalizaènej. Z evidovaných epidemiologických charakteristík
mono sledova dynamiku vývoja výskytu choroby a rizikové faktory biologické, sociálne aj behaviorálne, v rôznych populaèných skupinách. Register hospitalizovaných
môe slúi aj ako základ pre verifikáciu úmrtnosti (1).
Pre pracovníkov verejného zdravotníctva môe by register hospitalizovaných základom pre orientáciu v zloitej
problematike rizikových profilov chorých a následne ich
príbuzných, ako aj na vyh¾adávanie rodinných rizikových
pecifík. Najdôleitejie pre primárnu prevenciu je, e cez
pacienta mono ovplyvòova riziko rodinných prísluníkov,

priate¾ov a známych, pretoe ich vnímanie rizika choroby
poèas hospitalizácie pacienta je ve¾mi intenzívne. Èím je
hospitalizovaný pacient mladí, tým je aj vnímanie rizika
jeho choroby vyie, najmä pre rodinných prísluníkov, èo
v koneènom dôsledku znamená väèiu úspenos aplikácie
odporúèaní zdravotníkov pre zmeny v ich ivotnom týle.
Aplikovanie zdravotnej výchovy od pacienta k èlenom rodiny je optimálny spôsob aplikácie primárnej prevencie.
V neposlednom rade register hospitalizovaných ako
výsledok spolupráce klinických pracovníkov a pracovníkov verejného zdravotníctva znamená novú kvalitu spolupráce, bez ktorej nemono dosiahnu úspech v zlepení zdravotného stavu obyvate¾ov.
Výsledky registra môu pomôc pri tvorbe politiky
prevencie od chorých k vysoko rizikovým, a v koneènom
dôsledku k veobecnej anonymnej (èo do rizika) populácii. V takomto prístupe sa kombinuje odporúèaná stratégia prevencie vysokorizikových so stratégiou populaènou, ktorých výsledkom je zníenie poètu rizikových,
chorých aj zomretých (2).
Existencia registra hospitalizovaných pacientov s cievnymi chorobami mozgu (CCHM) v okrese Rimavská Sobota dokumentuje realizovate¾nos tohto prístupu u nás.
Register s poèetnými údajmi z chorobopisov od 1 308 pacientov v okrese za sedem rokov sú vyuite¾né pre klinickú aj verejno-zdravotnú prax. Údaje poukazujú na mieru
klinickej závanosti jednotlivých prípadov CCHM a súèasne signalizujú nároènos zdravotníckej starostlivosti v
celom jej rozsahu poèas hospitalizácie, ale aj kvalitu zdravotníckej predhospitalizaènej starostlivosti, rizikový profil pacientov a náklady na hospitalizáciu chorých.
Okrem toho sa zistili aj nedostatky v zdravotníckej
dokumentácii a starostlivosti najmä predhospitalizaènej,
èo dokumentujú údaje o tom, e 14 % chorých nemalo
údaj o hodnotách tlaku krvi v chorobopise, 14 % chorých nemalo uvedenú dåku lieèby hypertenzie, záznam
o fajèení chýbal u 77,5 % pacientov. Údaj o pouívaní
perorálnej antikoncepcie u mladých ien tie chýbal.
Z registra vyplynulo, e len 40  70 % chorých s
CCHM sa lieèilo na hypertenziu v predchorobí. Regis-
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ter má aj èas mladích pacientov do veku u muov do 54
rokov a u ien do 59 rokov, èo bolo 17 % zo vetkých
1 308 registrovaných pacientov v okrese v danom èase.
Títo pacienti majú deti od najmladích vekových skupín
po mladých dospelých, u ktorých zmena nesprávneho ivotného týlu a tým aj rizikových faktorov má ve¾mi dobrú prognózu. Pod¾a European guidelines CVD prevention je tento prístup treou prioritou prevencie (3).
Opakovane sa potvrdzuje, e rieením problematiky
cievnych chorôb mozgu  druhej najèastejej príèiny smrti
vo vyspelých tátoch aj u nás  je zlepenie organizácie a
lieèby u chorých a aplikácia známych moností primárnej prevencie (3, 4), t. j:
1. Identifikácia a úprava rizikových faktorov cievnych
mozgových príhod
2. Identifikácia a aplikácia protektívnych faktorov
3. Primárna prevencia je úèinnejia ako sekundárna
4. Populaèný prístup prevencie je úèinnejí ako vyh¾adávanie vysokorizikových osôb
Register hospitalizovaných chorých ako východisko
na uplatnenie týchto odporúèaní v oblasti kliniky aj primárnej prevencie je optimálnym rieením v èase, keï sa
údaje o chorobnosti rutinne nezbierajú.

Pre budúcnos, pre ktorú sa pripravuje jednotné
monitorovanie chronických neprenosných chorôb, ako
aj ich rizikových faktorov, ako to vyplýva z materiálu
Európskeho konsenzu, údaje registra budú dobrým, iadaným podkladom pre organizáciu monitorovania týchto chorôb u nás.
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