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Vážené kolegyne a kolegovia, milí pria-
telia!

V editoriáli prvého čísla kalendárneho
roku býva zvykom hodnotiť rok predchá-
dzajúci a načrtnúť výhľady do roku prichá-
dzajúceho. Táto skutočnosť stavia autora
editoriálu do ťažkej úlohy, ak písal prvý
úvodník aj v minulom roku. Aký bol teda
rok, ktorý máme bezprostredne za sebou?
Z hľadiska nášho odboru možno konštato-
vať, že k žiadnej podstatnej zmene nedoš-
lo. Pokračuje nastúpený trend priameho aj
nepriameho okliešťovania lôžkového fon-
du. Novinkou je, že primárom geriatrické-
ho oddelenia môže byť aj lekár, ktorý ates-
táciu z geriatrie vôbec nemá. Pokiaľ to prí-
liš bije do očí, recept je jednoduchý – stačí
zmeniť, resp. “upraviť“ názov pracoviska.
Je pochopiteľné, že atestovaní pracovníci
z takého oddelenia spontánne odchádza-
jú, čím sa odbor ďalej okliešťuje. Zdá sa,
že demografický vývoj, starnutie populácie
– okrem skupinky nadšencov a odborníkov
nikoho nezaujíma. Možno iba dúfať, že spo-
ločnosť a tí, ktorí ju riadia sa zobudia skôr,
než sa o najzraniteľnejšiu časť populácie
nebude mať kto starať. Je na škodu pa-
cientov aj odboru, že v spoločnosti, ktorá
všetko hodnotí iba ziskom a peniazmi má-
lokto si uvedomuje akú úsporu znamená„
„iba“ zachovanie sebestačnosti seniora.

Čo nás čaká tento rok? V druhej polo-
vici roku 2014 sú pred nami voľby do no-
vého výboru SGGS. Prosím Vás, aby ste
im venovali adekvátnu pozornosť a zúčast-
nili sa voľby v čo najväčšom počte. Bol by
som sklamaný, keby účasť na voľbách do

Výboru SGGS bola podobná účasti v tých
komunálnych. Výbor si to nezaslúži, lebo
urobill po celé volebné obdobie maximum
to-ho, čo mohol.

Ďalšou udalosťou je Kongres SGGS s
medzinárodnou účasťou, ktorý bude v
dňoch 9.-11. apríla 2014 v Trenčíne. Účasť
na kongrese je aj odrazom miery záujmu o
odbor. Rád by som sa touto cestou poďa-
koval všetkým, ktorí prispeli k úspechu
minuloročného kongresu v Prešove a dú-
fam, že Trenčín v ničom za Prešovom ne-
zaostane. Pripomínam tiež geriatrickú kon-
ferenciu, ktorá sa bude konať v novembri
t.r. v Bratislave. Presný termín konferen-
cie bude zverejnený v priebehu trenčian-
skeho kongresu.

Časopis Geriatria slúži postgraduálne-
mu vzdelávaniu, informácii o výsledkoch
výskumu v odbore a komunikácii s odbor-
nou verejnosťou. Je otvorený pre všetkých
členov spoločnosti ako aj pre priaznivcov
odboru. Bolo by preto žiadúce, aby sa okruh
prispievateľov rozšíril aj o tých neskôr na-
rodených, t.j. pre mladé kolegyne a kole-
gov. Redakcia s radosťou uvíta každý do-
ručený príspevok.

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte,
aby som Vám zaželal pevné zdravie, dob-
ré nervy a a pohodu v práci, ako aj v kru-
hu Vašich najbližších.

S kolegiálnym pozdravom

Váš Zoltán Mikeš 

EDITORIAL 
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Dear colleagues, dear friends,
It is a long tradition to evaluate the

past year and outline the perspectives of
the coming year in the editorial of the first
issue of the new calendar year. This task is
not an easy one for the author provided he
had also written the previous year edito-
rial.

When looking back at the previous
year what it was like we can state that no
considerable change has occurred from
the aspect of geriatrics. The trend of cut-
ting down on geriatric beds continues.
However, there appears a new fact that ge-
riatric department can be headed by a phy-
sician who has not completed specializa-
tion examination in geriatrics. Although
this fact seems to be quite unimaginable, a
slight change in the name of a workplace
will usually suffice. It is quite understan-
dable, that physicians with specialization
examination in geriatrics leave such work-
places which results in further worsening
of the situation in geriatrics. Demogra-
phic trend, ageing of the population does
not seem to interest anybody apart from a
group of enthusiasts and geriatricians. We
can only hope that the society and the res-
ponsible government leaders will realize
that there will be no one to care for the
most vulnerable part of the population. The
society that appreciates the profit and mo-
ney as the only values, does not realize
that "mere maintaining of seniors’ selfsuf-
ficiency" harms both the patients and the
field of geriatrics.

This year will bring us the elections of
a new Committee of the Slovak Gerontolo-
gical and Geriatric Society in the second
half of the year.

I appeal on all of you to pay the elec-
tions an adequate attention by taking part
in them. I would be disappointed if your
participation in the elections of the SGGS
Committee resembled that in the commu-
nal elections. The committee does not de-
serve such an indolent approach because
the committee did its best during the who-
le election period.

I would like to draw your attention to
the SGGS Congress to be held on 9-11
April 2014 in Trenčín. The participation
in this event reflects the rate of interest in
the field. By this way I would like to expre-
ss my gratitude to all those who contribu-
ted to the success of the past year congre-
ss held in Prešov and I only hope that the
coming Congress in Trenčín will also turn
a successful event. Another significant event
- Geriatric Conference - will be held in
November 2014 in Bratislava. The exact
date of the Conference is going to be pub-
lished shortly.

The journal Geriatria serves postgra-
duate education, information and research
results of the field of geriatrics and as a
communication channel with scientific pub-
lic. It is open to all members of the Socie-
ty and all those who favour the field of ge-
riatrics. I would be glad if our young col-
leagues – doctors showed their interest in
writing papers. The Editorial Board Edi-
tors will welcome every contribution sent.

Dear colleagues, let me conclude with
wishing you all the best in your personal
and professional lives.

Yours,
Zoltán Mikeš

EDITORIAL 
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ČO BUDEME VEDIEŤ O FIBRILÁCII PREDSIENÍ 
U HOSPITALIZOVANÝCH SENIOROV NA SLOVENSKU 

(štúdia SAFIS  
– Slovenský Audit Fibrilácie predsiení u Seniorov)  

M. Dúbrava
I. klinika geriatrie LFUK a FNsP Bratislava
prednosta: Doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.

Súhrn

Fibrilácia predsiení (AF) patrí medzi najfrekventovanejšie choroby seniorov, je najčastej-
šou arytmiou starších ľudí. AF zreteľne negatívne ovplyvňuje kvalitu života, skracuje dĺžku do-
žitia v plnom zdraví i celkový vek dožitia. O AF existuje množstvo vedeckých informácií. Pred-
pokladaný spôsob manažovania pacienta s AF popisujú viaceré medzinárodné odporúčania.
Priebeh ochorení seniorov a ich liečba sú zvyčajne modifikované, v neposlednom rade poly-
morbiditou. Faktory rozhodujúce o diagnostickej a terapeutickej úspešnosti sú v mnohom
určované aj spôsobom, ako je v danom štáte poskytovaná zdravotná starostlivosť. Komplex-
nejšie dáta reflektujúce situáciu v širšej populácii hospitalizovaných seniorov zo Slovenska nie
sú k dispozícii. Štúdia Slovenský Audit FIbrilácie predsiení u Seniorov (SAFIS) je zameraná prá-
ve na túto podskupinu. Jej cieľom je verifikovať reálny stav diagnostiky a liečby AF u hospita-
lizovaných seniorov v SR a identifikovať jeho prípadné slabé miesta v porovnaní s medicínou
dôkazov. SAFIS je multicentrickou otvorenou štúdiou, v ktorej sa budú analyzovať relevantné
dáta zrejme od viac ako 2000 pacientov s AF starších ako 64 rokov. Ak sa zistenia zo sloven-
ských reálií budú významnejšie líšiť od medzinárodných odporúčaní, navrhnú sa odporučenia
pre manažment AF seniorov v podmienkach SR tak, aby sa zistené deficity korigovali s pri-
hliadnutím na reálnu klinickú prax. Navrhnuté odporučenia by sa odskúšali počas polročného
monitorovania ich praktickej použiteľnosti.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení – geriatria – SAFIS

Východiská
Fibrilácia predsiení (ďalej aj „AF“) pat-

rí medzi najfrekventovanejšie choroby se-
niorov. V podmienkach nášho pracoviska,
ktoré hospitalizuje seniorov s akútnymi ocho-
reniami, má AF v ostatných rokoch 28 –
31 % pacientov (priemerného veku 78 –
80 rokov). AF je najčastejšou arytmiou star-
ších ľudí. Kvalifikovane sa predpokladá, že
prevalencia AF bude v nasledujúcom ob-
dobí ďalej stúpať. Na našej klinike to ak-
tívne pozorujeme od r. 1989, kedy bola AF
diagnostikovaná u 24 % hospitalizovaných,
dokumentovaný nárast výskytu za uplynu-
lých 20 rokov je teda až o 33 %. 

AF zreteľne negatívne ovplyvňuje kva-
litu života, skracuje dĺžku dožitia v plnom

zdraví i celkový vek dožitia. K tomu pris-
pieva zásadné (až päťnásobné) zvýšenie
rizika náhlej cievnej mozgovej príhody (ďa-
lej aj „NCMP“). Vekom navyše stúpa po-
diel tromboembolických NCMP, ktoré sú
v rozhodujúcej miere dôsledkom AF. 

AF našťastie patrí medzi choroby lieči-
teľné. Pre každú liečebnú modalitu (obno-
va sínusového rytmu, kontrola komorovej
frekvencie, redukcie rizika tromboembó-
lie, ...) sú k dispozícii dokonca viaceré lie-
čebné možnosti či postupy. Pre všetky vyš-
šie uvedené skutočnosti je AF ochorením,
o ktoré sa intenzívne zaujíma široký okruh
lekárov. 

Nemožno sa teda čudovať, že o AF exis-
tuje množstvo vedeckých informácií po-

Geriatria  1/2014  30.9.2017  21:50  Stránka 7
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chádzajúcich z najrôznejších skúmaní. Veď
len v databáze Medline je za jediný rok
(2012) prístupných 188 publikácií, ktoré
majú v nadpise či súhrne slová „fibrilácia
predsiení“ a „senior“ (resp. synonymá). Pri-
tom je vzhľadom na vekovo špecifickú pre-
valenciu AF zrejmé, že sa ňou u seniorov
zaoberalo kvantum ďalších publikácií bez
toho, aby v nadpise alebo abstrakte zdô-
raznili, že sa venujú práve seniorom. Pred-
pokladaný spôsob manažovania pacienta
s AF popisujú viaceré medzinárodné od-
porúčania (napr. Európskej kardiologickej
spoločnosti1 – ďalej aj „ESC“), ktoré sú
priebežne aktualizované (v prípade ESC
odporúčaní napr. v roku 20122). Odporú-
čania však vychádzajú z klinických štúdií,
v ktorých sú kritériami na vstup, resp. kri-
tériami kontraindikujúcimi vstup do nich
pomerne významne obmedzené podmien-
ky reálnej medicínskej praxe. To sa týka
najmä seniorov. 

Určite je teda legitímnou otázka, čo o
AF môže priniesť ďalšia štúdia. 

Priebeh ochorení seniorov a ich liečba
sú zvyčajne modifikované, v neposlednom
rade polymorbiditou. Manažment pacien-
ta s AF musí reflektovať aj navzájom sa
ovplyvňujúce komorbidity (u seniora ty-
picky súbeh fibrilácie predsiení, ischemic-
kej choroby srdca, srdcového zlyhania, ar-
tériovej hypertenzie, tzv. degeneratívnych
zmien mitrálnej chlopne). Faktory rozho-
dujúce o diagnostickej a terapeutickej ús-
pešnosti pri AF sú v mnohom určované aj
spôsobom, ako je v danom štáte poskyto-
vaná zdravotná starostlivosť (ďalej aj „ZS“)
– počnúc intenzitou diagnostiky zamera-
nej na identifikáciu kurabilných príčin FiP,
končiac skutočnosťou, že aj po zavedení
novej generácie antikoagulancií indikova-
nie dlhodobej antikoagulačnej liečby stále
u nemalého počtu pacientov závisí aj od
spoľahlivosti jej užívania a monitorovania. 

Komplexnejšie dáta reflektujúce situá-
ciu v širšej populácii seniorov zo Sloven-
ska nie sú k dispozícii. Bez ich poznania
nie sme na populačnej úrovni schopní iden-
tifikovať prípadné odchýlky od medziná-

rodne platných odporúčaní pre manažment
AF. Pritom sme presvedčení, že pri existu-
júcom množstve základných a aplikova-
ných vedeckých informácií o AF je mož-
no hlavným zdrojom skvalitnenia starostli-
vosti o nášho seniora s AF poznanie skut-
kového stavu, ako sme schopní takémuto
seniorovi v reálnom živote ZS poskytovať. 

Okolnosti, za ktorých je pacient s AF
vedený, sa pochopiteľne líšia v závislosti
od mnohých okolností, nielen od krajiny,
veku pacienta či vzdelania a empatie leká-
ra. Medzi ďalšie významné modifikátory
patrí miesto poskytovania ZS. Inak bude
pacient manažovaný v ambulantnej starost-
livosti, inak v nemocničnej. Základnú in-
formáciu o stave ambulantnej starostlivos-
ti o pacientov s AF v Slovenskej republike
(ďalej aj „SR“) načrtol register REAL-
FIB3,4, aj keď sa špecificky nevenoval se-
niorom. Analogické informácie o hospitali-
zovaných senioroch v SR chýbajú. Preto sme
iniciovali štúdiu Slovenský Audit FIbrilá-
cie predsiení u Seniorov (akronym SAFIS),
zameranú práve na podskupinu hospitali-
zovaných seniorov. Projekt SAFIS akcep-
tovalo Ministerstvo zdravotníctva SR (ďa-
lej aj „MZ“) a podporilo ho grantom (č. 2012
/12-UKBA-12). V minulosti pod gesciou
MZ úspešne prebehol analogický rozsiah-
ly audit infarktu myokardu v SR, ktorého
„seniorskú časť“ sme mali tú česť prezen-
tovať5,6.

Ciele štúdie 
Cieľom štúdie SAFIS je verifikovať ak-

tuálny stav reálnej diagnostiky a liečby AF
u hospitalizovaných seniorov v SR a iden-
tifikovať jeho prípadné slabé miesta v po-
rovnaní s medicínou dôkazov. Na základe
takéhoto poznania reálneho stavu a jeho
konfrontácie s medzinárodnými odporú-
čaniami sa v prípade zistenia významnej-
ších slabých miest chceme pokúsiť zlepšiť
manažment AF v reálnych podmienkach
SR návrhom zodpovedajúcich odporučení
pre vedenie seniorov s AF v podmienkach
SR a odskúšať ho v bežnej klinickej praxi.
Štúdia by mohla položiť základ dlhodobej-
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šieho prospektívneho sledovania seniorov
s AF v SR vo väzbe na dosiahnutie odpo-
rúčaných liečebných intervencií. 

Pacienti a metódy 
Projekt SAFIS je multicentrickou štú-

diou. Budú analyzovaní 65-roční a starší pa-
cienti hospitalizovaní na piatich pracovis-
kách (dve v Bratislave, po jednom v Tren-
číne, Bojniciach a Prešove). Pracoviská ma-
jú rôznu veľkosť, reprezentujú geografic-
kú rôznorodosť, sú medzi nimi zastúpené
pracoviská univerzitného či fakultného ty-
pu, ale aj pracovisko nepôsobiace v aka-
demickom režime. 

V projekte sa primárne získajú dáta z
dvoch časových kohort, každá z nich bude
trvať jeden rok. Posúdia sa všetci pacienti,
ktorí mali AF a boli na daných pracovis-
kách hospitalizovaní rok pred zverejne-
ním monitorovaných kritérií a potom v ro-
ku následnom. Dva súbory sa v otvorenej
štúdii použijú na odhadnutie biasu den-
ných aktivít pri manažmente pacientov s
AF, ktorý by mohol nastať po zverejnením
hodnotených parametrov. 

Dovedna sa bude o každého pacienta
hodnotiť 123 položiek. Pôjde o základné
identifikátory (vrátane typu domicilu pa-
cienta, typu fibrilácie), s AF potenciálne už-
šie interferujúce komorbidity (ischemická
choroba srdca, srdcové zlyhanie, artériová
hypertenzia, chlopňové chyby aortálne a
mitrálne, NCMP, hemorágie, etylizmus, ...)
a komorbidity typické pre vyšší vek (de-
mencia, imobilita), faktory súvisiace s diag-
nostikou AF (transtorakálna a transezofá-
gová echokardiografia, vyšetrenosť 24-ho-
dinovým ekg monitorovaním, TSH/fT4, ...),
o liečbu AF (pokus o verziu, farmaká a far-
makologické skupiny použité na kontrolu
frekvencie, prevenciu tromboembólie, ... ;
liečba sa bude sledovať pri prijatí na hos-
pitalizáciu, aj pri prepúšťaní z nej) a odpo-
ručenú dispenzarizáciu. 

Zistené dáta sa po vyhodnotení porov-
najú jednak z údajmi zo štúdie REALFIB,
čím sa získa obraz o diferenciách v sta-
rostlivosti ambulantnej a nemocničnej.

Hlavným porovnaním bude komparácia s
medzinárodnými odporúčaniami ESC pre
manažment AF. Ak sa zistenia zo sloven-
ských reálií budú významnejšie líšiť od od-
porúčaní, budú sa považovať za slabé mies-
ta reálneho manažmentu AF seniorov v
SR v porovnaní s medicínou dôkazov. V
takom prípade sa navrhnú odporučenia pre
manažment AF seniorov v podmienkach
SR tak, aby sa zistené deficity korigovali s
prihliadnutím na reálnu klinickú prax v
podmienkach SR. Navrhnuté odporučenia
by sa odskúšali počas polročného monito-
rovania ich praktickej použiteľnosti na vyš-
šie uvedených pracoviskách. Hodnotila by
sa miera zhody odporúčaní s dosiahnutý-
mi výsledkami v klinickej praxi. Databázy
z uvedeného dvaapolročného monitorova-
nia by zároveň predstavovali základ dlho-
dobejšieho prospektívneho sledovania se-
niorov s AF v SR, pri ktorom by sa v nas-
ledujúcom trojročnom období sledovala väz-
ba medzi dosiahnutím odporúčaných lie-
čebných intervencií (použitá liečba, adhe-
rencia k liečbe, dosiahnutie liečebných cie-
ľov) versus kardiovaskulárna morbidita, cel-
ková a kardiovaskulárna mortalita. 

Vzhľadom na prevalenciu AF predpo-
kladáme, že počas základných jednoroč-
ných etáp projektu získame dostatočný po-
čet sledovaných pacientov, a to aj z hľa-
diska početnosti zvyčajne publikovaných
súborov tohto druhu v literatúre, aj z hľa-
diska štatistickej robustnosti. Na základe
doteraz známej prevalencie AF na priamo
zainteresovaných pracoviskách predpo-
kladáme, že na nich získame viac ako 1000
pacientov/rok. Na štatistické posúdenie
významností sa použijú bežné štatistické
metódy. Za štatisticky významné sa budú
považovať rozdiely s hladinou význam-
nosti aspoň 0,05. 
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What will be known about atrial fibrillation 
in hospitalized seniors in Slovakia 

(SAFIS study – Slovak Audit of Atrial fibrillation in seniors)

M. Dúbrava

Summary

Atrial Fibrillation (AF) being the most common arrhythmia of the elderly, ranks among the most
frequent diseases in seniors. AF negatively affects the quality of life, considerably shortens the life
expectancy and general life expectancy. There is a great number of scientific information on atrial
hypertension. The presumed way of managing a patient with AF is described in numerous interna-
tional recommendations. The course of diseases of seniors and their treatment are usually modified,
last but not least by polymorbidity, as well. The factors decisive for diagnostic and therapeutic suc-
cessfulness are quite logically defined by the way of health care provided in a particular state. More
complex data reflecting the situation in a wider population of hospitalized seniors in Slovakia is una-
vailable, as yet. The Study Slovenský Audit Fibrilácie predsiení u Seniorov (SAFIS) is targeted at this
very subgroup. Its aim is to verify the real status of diagnostics and treatment of AF in hospitali-
zed.seniors in SR and identify its weak points in comparison with evidence based medicine. SAFIS is
a multicenter open study, in which the relevant data of more than 2000 patients with AF older than
64 years, will be analyzed. If findings of Slovak studies significantly differ from the international
recommendations, then the recommendations for management of AF seniors practice. The proposed
recommendations would be tested during a half-year monitoring of their practical feasibility.

Key words: atrial fibrillation – geriatrics – SAFIS
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NOVÉ ANTIKOAGULANCIÁ VERSUS WARFARÍN 
U SENIOROV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ 

– POHĽAD GERIATRA A NEFROLÓGA 

S. Krčméry, M. Štrbák, S. Semanová, K. Soláriková 
II. Klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Bratislava 

Prednosta: doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.

Súhrn

Fibrilácia predsiení u seniorov zvyšuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody, srdcového
zlyhávania a zvyšuje celkovú mortalitu chorých. Známe limitácie antikoagulačnej liečby war-
farínom viedli k zavedeniu nových orálnych antikoagulancií, kam patria priame inhibítory
trombínu – dabigatran a inhibítory faktoru Xa rivaroxaban a apixaban. Ich lepšia účinnosť a
vyššia bezpečnosť v porovnaní s warfarínom aj u pacientov s chronickým ochorením obličiek
predstavuje preferovanú alternatívu orálnej antikoagulačnej liečby u seniorov s nevalvulár-
nou fibriláciou predsiení.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení – warfarín – nové orálne antikoagulanciá

Úvod
Fibrilácia predsiení (FP) patrí k najroz-

šírenejším srdcovým arytmiám a jej preva-
lencia sa vekom zvyšuje až na 17,8% u je-
dincov starších ako 85 rokov (1). FP je aso-
ciovaná s niekoľkonásobne zvýšeným výs-
kytom cievnej mozgovej príhody (CMP),
kongestívneho srdcového zlyhávania a cel-
kovej mortality seniorov (2,3). Zhodnote-
nie rizika CMP a tromboembolizmu u cho-
rých s FP je dôležitým krokom, založeným
na stratifikačných schémach uvedených v
Tabuľke 1: CHADS2 a CHA2DS2 – VASc
skóre, ktoré zahŕňajú prídatné rizikové fak-
tory vrátane príslušnosti do vekových sku-
pín od 65 do 74 rokov i nad 75 rokov (ta-
buľka 1) (4). Pre stratifikáciu rizika krvá-
cania u antikoagulovaných pacientov sa
odporúča používať HAS – BLED skóre,
ktoré dobre koreluje s rizikom krvácania.
Ako vyplýva z tabuľky, starší vek nad 75
rokov je prídatným rizikovým faktorom (4).

Warfarín versus nové antikoagulanciá
(NOAK)

Medzi hlavné ciele antikoagulačnej lieč-
by u starších pacientov s FP patrí preven-
cia CMP, prevencia systémovej embolizácie
a minimalizácia rizika krvácavých kompli-

kácií. U seniorov boli ako orálne antikoa-
gulanciá donedávna používané hlavne an-
tagonisti vitamínu K (AVK) – teda warfa-
rín. Limitácie warfarínu sú známe: nut-
nosť častejšieho monitorovania liečby, dlhý
biologický polčas, pomalý nástup a ukon-
čenie účinnosti liečby. Množstvo liekových
a potravinových interakcií a ťažko predvída-
teľná farmakokinetika spôsobujú, že len
menšia časť indikovaných pacientov je tou-
to liečbou liečená v klinickej praxi. U se-
niorov a u pacientov s obličkovými ochore-
niami a renálnou dysfunkciou je navyše pot-
rebná zvýšená opatrnosť pri podávaní war-
farínu pre vyššie riziko vzniku vaskulárnych
kalcifikácií (Mönckebergova medio-skleró-
za) a cerebrovaskulárnych príhod. Tzv. war-
farínová nefropatia (warfarin – related –
nephropathy) je nedávno opísaná kompli-
kácia warfarínovej liečby sprevádzaná inak
nevysvetliteľným vzostupom sérového
kreatinínu pri INR hodnotách ≥ 3,0 prav-
depodobne spôsobená renálnou tubulár-
nou obštrukciou. Jej výskyt stúpa s vekom
(5). Všetky tieto limitácie warfarínu viedli
k príchodu nových orálnych antikoagulan-
cií (NOAK). Patria sem priame inhibítory
trombínu (dabigatran), ktoré inhibujú nie-
len voľný trombín, ale tiež trombín via-
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Tab. 1: Skórovacie systémy CHADS2, CHAD2DS2-VASc, HAS-BLED a jednotlivé riziko-
vé faktory (upravené podľa 10) 

Geriatria  1/2014  30.9.2017  21:51  Stránka 12



O
R

IG
IN

Á
LN

E
P

R
Á

C
E

 /
 O

R
IG

IN
A

L 
PA

P
E

R
S

Geriatria 1/2014

13

f
(
n
a
t
g
A
A
t
j

O
m
n

(
t
r
p
u
d

zaný na fibrín, ako aj priame inhibítory fak-
tora Xa v hemokoagulačnej kaskáde (api-
xaban, rivaroxaban, endoxaban). Účinnosť
a bezpečnosť nových orálnych antikoagu-
lancií (NOAK) bola zhodnotená v troch
klinických štúdiách: RE – LY (dabigatran,
18113 pacientov) (8), ROCKET – AF (ri-
varoxaban, 14264 pacientov) (6) a ARIS-
TOTLE (apixaban, 18201 pacientov) (7).
Ich charakteristiky a porovnanie je uvede-
né v Tabuľke 2. 

Odporúčania na prevenciu tromboemboliz-
mu pri nevalvulárnej fibrilácii predsiení –
nové antikoagulanciá

NOAK – priame inhibítory trombínu
(dabigatran) alebo orálne inhibítory fak-
tora Xa (rivaroxaban, apixaban) sa odpo-
rúčajú u pacientov s FP, u ktorých je od-
porúčaná orálna antikoagulačná liečba, ale
u ktorých nemôžu byť použité upravované
dávky AVK (warfarínu), sú ťažkosti v udr-
žaní terapeutickej úrovne antikoagulácie,

očakávajú sa nežiaduce účinky AVK alebo
je neschopnosť zúčastňovať sa na monito-
ringu INR alebo ho vykonávať. U pacien-
tov po začatí liečby novými antikoagulan-
ciami sa odporúča základné a následné
pravidelné zhodnotenie renálnych funkcií
(eGFR). Zhodnotenie by sa malo vykonať
každoročne, častejšie u pacientov so stred-
ne závažným renálnym poškodením, kde
funkcia obličiek má byť kontrolovaná 2 –
3-krát ročne (1,2,10).

Dabigatran etexilát je tzv. prodrug orál-
neho priameho inhibítora trombínu dabi-
gatranu. Antikoagulačné účinky dabigat-
ranu nastupujú veľmi rýchlo a pretrvávajú
počas 24 hodín. Vylučovanie dabigatranu
prebieha prevažne (až 80 %) renálnou ces-
tou. U pacientov s ťažkou renálnou insufi-
cienciou je dabigatran kontraindikovaný.
Výhodou dabigatranu je, že nie je meta-
bolizovaný enzýmami cytochrómu P450.
Riziko potravinových a liekových interak-
cii je preto pomerne nízke. Frekvencia kli-

Tab. 2: Porovnanie nových orálnych antikoagulancií (NOAK)
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nicky závažnejších krvácaní je tiež nízka
(pod 2 %)(8). Ak sa odporúča dabigatran,
pre väčšinu pacientov sa má zvážiť dávka
2x 150 mg/deň v preferencii k dávke 2x
110mg/ deň, nižšia dávka je odporúčaná u
starších pacientov (vek >80), v prípade sú-
bežného užívania ovplyvňujúcich liekov
(napr. verapamil), v prípade vysokého rizi-
ka krvácania (HAS - BLED skóre ≥ 3), a
u stredne závažného renálneho poškode-
nia (GF 30-49ml/min.). 

Rivaroxaban je vysoko selektívny re-
verzibilný priamy orálny inhibitor faktora
Xa, ktorý sa po orálnom podaní rýchlo vstre-
báva s maximom koncentrácie od 2 do 4
hodín. Asi tretina lieku je vylučovaná re-
nálne, dve tretiny sú metabolizované. Liek
sa neodporúča užívať u pacientov s GF
<15 ml/min. Monitorovanie účinku riva-
roxabanu nie je nutné (6). Ak sa používa
rivaroxaban, pre väčšinu pacientov sa má
zvážiť dávka 20 mg jedenkrát denne v pre-

ferencii k dávke 15 mg jedenkrát denne,
nižšia dávka je odporúčaná pri vysokom
riziku krvácania (HAS-BLED skóre ≥ 3) a
pri stredne závažnom renálnom poškode-
ní (GF 30-49ml/min.)(1,2,6). 

Apixaban je vysoko selektívny, reverzi-
bilný priamy inhibítor faktoru Xa. Maxi-
málna plazmatická koncentrácia po orál-
nom podaní sa dosiahne po 3 – 4 hodi-
nách. Apixaban sa podáva vo všetkých in-
dikáciách 2-krát denne, približne 25 % po-
danej dávky je vylúčenej v nezmenenej for-
me močom. Pre prevenciu CMP u pa-
cientov s FP je obvyklá odporúčaná dávka
apixabanu 5 mg 2-krát denne; dávka 2,5mg
2–krát denne je odporúčaná u pacientov s
≥2 nasledujúcimi kritériami: vek ≥ 80 ro-
kov, hmotnosť < 60 kg alebo hladina séro-
vého kreatinínu ≥ 133 umol/l (2,7). V štú-
dií ARISTOTLE bol apixaban účinnejší a
spojený s nižším výskytom závažných kr-
vácaní ako warfarín, konzistentne cez všet-

Tab. 3: Porovnanie efektívnosti prevencie SE (systémovej embolizácie), CMP a bezpečnos-
ti jednotlivých NOAK versus warfarín (celkové populácie štúdií) 
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ky stupne renálnej insuficiencie (7). U star-
ších pacientov (≥ 75 rokov) je benefit api-
xabanu vs. warfarín konzistentný s celko-
vým výsledkom vo všetkých hladinách
eGFR. V porovnaní s warfarínom, liečba
apixabanom redukovala výskyt CMP, úmr-
tí a závažných (major) krvácaní bez
ohľadu na renálne funkcie. U pacientov s
renálnou insuficienciou bola pri apixaba-
ne pozorovaná výraznejšia redukcia závaž-
ných krvácaní v porovnaní s warfarínom.
Tieto výsledky poukazujú, že apixaban mô-
že byť vhodnou prevenciou CMP a krvá-
cania u pacientov s FP a renálnou dys-
funkciou (2,7). V štúdií AVERROES api-
xaban preukázal vyššiu účinnosť v porov-
naní s kyselinou acetylosalicylovou bez
výrazného nárastu rizika rozvoja závažné-
ho krvácania (2,7,8). 

Porovnanie nových orálnych antikoagulan-
cií v prevencií mozgovej príhody a systémo-
vej embolizácie u pacientov s fibriláciou
predsiení

Ruffova meta-analýza (2013) je prvou,
ktorá obsahuje údaje o všetkých troch
NOAK v prevencii CMP a systémovej em-
bolizácie u pacientov s FP (9). Autori vy-
konali meta-analýzu všetkých 71683 pa-
cientov, ktorí boli zahrnutí do štúdií RE-LY,
ROCKET AF, ARISTOTLE. Hlavnými end-
pointami boli výskyt CMP a systémovej
embolizácie, ischemickej CMP, hemora-
gickej CMP, výskyt celkovej mortality, in-
farktu myokardu, závažného krvácania, in-
trakraniálnej hemoragie a gastrointestinál-
neho krvácania. Tabuľka 3 ukazuje porov-
nanie účinnosti NOAK s warfarínom. Pa-
cienti, ktorí užívali NOAK, mali signifi-
kantne redukovaný primárny kompozitný
endpoint – CMP a systémovú embolizá-
ciu o 19 % v porovnaní s pacientmi, ktorí
užívali warfarín (9). Benefit bol spôsobe-
ný predovšetkým výraznou redukciou he-
moragickej CMP. NOAK boli združené
tiež so signifikantnou redukciou celkovej
mortality (1,2,9). Z hľadiska primárneho
endpointu (CMP alebo systémová embo-
lizácia) bola hladina významnosti pre su-

perioritu dosiahnutá len pri apixabane a
vyššej dávke dabigatranu 150 mg (2, 9).
Táto metaanalýza uvedených štúdií s
NOAK signalizuje, že zníženie rizika kr-
vácania v porovnaní s warfarínom bolo
priamo úmerné stupňu eliminácie liečiva
obličkami, t.j. najvýznamnejší pokles zá-
važných krvácaní bol pri apixabane 5mg,
ktorý má najnižšiu renálnu exkréciu (9).
Pri zmene antikoagulačnej liečby z war-
farínu na NOAK by malo pred podaním
NOAK INR poklesnúť pod 2,0. Odpo-
rúčania EKS požadujú u pacientov s trva-
ním FP ≥ 48 hodín orálnu antikoagulačnú
liečbu ≥ 3 týždne pred a ≥ 4 týždne po
kardioverzii, bez ohľadu na jej metódu
(2,10). 

Zásady perioperačneho manažmentu
NOAK

Pre chirurgické výkony s menším rizi-
kom krvácania a u pacientov s normálnou
funkciou obličiek sa odporúča prerušiť
NOAK 24 hodín pred plánovanou operá-
ciou. Pri operáciách, ktoré majú veľké ri-
ziko krvácania, posledné užitie NOAK by
malo byť 48 hodín pred operáciou (9). To-
to krátke obdobie prerušenia nevyžaduje
preklenovaciu liečbu heparínom alebo níz-
komolekulárnym heparínom. Pri znížených
renálnych funkciách sa doba prerušenia
liečby predlžuje. V pooperačnom období
sa NOAK môžu začať podávať tak skoro,
ako je možné dosiahnuť účinnú hemostá-
zu. Účinok NOAK sa prejaví už počas nie-
koľkých hodín po podaní prvej dávky (2,10).

Závery
Z hľadiska primárnych endpointov (moz-

gová príhoda alebo systémová embolizá-
cia) všetky tri nové orálne antikoagulanciá
ukázali noninferioritu v porovnaní s war-
farínom, ale hladina významnosti pre su-
perioritu bola dosiahnutá len pri apixaba-
ne a vyššej dávke dabigatranu 2 x 150 mg.
Z bezpečnostného hľadiska všetky nové
antikoagulanciá signifikantne znižovali in-
cidenciu hemoragickej mozgovej príhody
a intrakraniálnej hemorágie. Superioritu
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vo výskyte závažných krvácaní oproti war-
farínu potvrdili jedine apixaban a nižšia
dávka dabigatranu 110 mg (tabuľka 3).

Renálne implikácie u seniorov: 
� apixaban signifikantne redukuje výs-

kyt závažných krvácaní oproti warfari-
nu, rozdiel v prospech apixabanu stú-
pa s poklesom funkcie obličiek (eGFR)

� menej výrazný benefit oproti warfari-
nu prináša redukovaná dávka rivaroxa-
banu (15 mg raz denne) u pacientov 
so zníženou eGFR< 50 ml/min

� dabigatran, ktorý má najvyššiu renálnu 
exkréciu, nie je prvou voľbou medzi 
NOAK u pacientov v 3. a vyššom štá-
diu chronickej choroby obličiek
V súčasnosti niet pochýb o tom, že

NOAK sú, na základe účinnosti a bezpeč-
nostného profilu u značného počtu pa-
cientov s nevalvulárnou FP a zvýšeným ri-
zikom CMP a SE, osobitne u starších pa-
cientov, preferovanou alternatívou k war-
farínu. V porovnaní s warfarínom majú dô-
ležité výhody, nižšie riziko krvácania, ne-
majú žiadne významné interakcie s potra-
vinami, majú menej interakcií s liekmi, nie
je potrebný častý laboratórny monitoring
a úprava dávkovania ani u pacientov vo
vyšších vekových skupinách. 
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New oral anticoagulants versus warfarin 
in elderly patients with atrial fibrillation   

S. Krčméry, M. Štrbák, S. Semanová, K. Soláriková 

Summary

Atrial fibrillation increases the risk of cerebrovascular events, chronic cardiac failure and increa-
ses the total mortality rate in elderly patients. Previous limitations of oral anticoagulation therapy
with warfarin has lead to introduction of new oral anticoagulants (NOAC) dabigatran, rivaroxaban
and apixaban. Improved efficacy and safety of NOAC in elderly and in patients with chronic kidney
disease represents the new milestone in clinical medicine and is extending the reach of anticoagula-
tion therapy for atrial fibrillation.

Key words: atrial fibrillation – new oral anticoagulants – warfarin – geriatric medicine
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SKRÍNING VÝŽIVY SENIOROV  

A. Ondrušová, I. Matišáková, T. Drobná
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Geriatrické oddelenie FN Trenčín
primár: MUDr. Terézia Drobná

Súhrn

Zmeny organizmu spojené s normálnym starnutím zvyšujú nutričné riziká pre starších ľudí.
Starnutie je charakterizované zmenšenými orgánovými rezervami, oslabenou homeostázou a
zvýšenou heterogénnosťou medzi individuálnymi osobami, ktorá je ovplyvňovaná genetikou
a prostredím.

Na posúdenia výživového stavu existuje niekoľko skríningových nástrojov. Najvyššiu sen-
zitivitu >83% a špecificitu >90% majú MNA a MST. Nedobrovoľná, nechcená strata hmotnosti
môže byť spôsobená: nedostatočným príjmom potravy, nechutenstvom (anorexia), nedosta-
točným používaním svalov alebo ich atrofiou (sarcopenia), zápalovými účinkami ochorení
(kachexia) alebo kombináciou týchto faktorov.

Kľúčové slová: výživa – seniori – skríning výživového stavu 

Úvod
Nutričné potreby starších ľudí sú de-

terminované mnohými faktormi, vrátane
špecifických zdravotných problémov a sú
spojené s oslabením orgánových systémov.
Nutričné potreby determinujú: 
– úroveň aktivity jednotlivých seniorov,
– výdaj energie a potreby príjmu kalórii,
– prístup, dosiahnuteľnosť výživy, 
– príprava a príjem potravy, 
– trávenie a osobné preferencie jedál.

Skríning výživového stavu
Údaje rôznych štúdii poukazujú na sku-

točnosť, že až 71% akútne hospitalizova-
ných starších pacientov je v istom stupni
nutričného rizika (buď sú podvyživení, alebo
im podvýživa hrozí) (de Luis, Lopez, 2006).
Podvýživa je spojená so zvýšením rizika
mortality (Wallace et al., 1995). Nasledu-
júce kritéria na diagnostiku podvýživy bo-
li odporúčané konzenzuálnym prehláse-
ním Akadémie výživy a dietetiky (Academy
of Nutrition and Dietetics) a Americkou
spoločnosťou pre pareenterálnu a enterál-
nu výživu (ASPEN) (White et. al., 2012).
Za podvyživených sa považujú ľudia, kto-
rí spĺňajú aspoň 2 z týchto charakteristík:

– nedostatočný príjem energie,
– strata hmotnosti, 
– strata svalovej hmoty, 
– strata podkožného tuku, 
– lokalizovaná alebo generalizovaná aku-

mulácia tekutín, ktorá môže maskovať 
stratu hmotnosti, 

– znížený funkčný stav, ktorý možno po-
súdiť silou stisku ruky.

Hmotnosť
Opakované meranie telesnej hmotnos-

ti ponúka najjednoduchší skríning nutrič-
nej primeranosti a zmeny výživového sta-
vu starších ľudí. Avšak pravidelné meranie
hmotnosti môže byť náročné predovšet-
kým u slabých alebo imobilných pacien-
tov. Pre pacientov, ktorí na váhe neustoja
môže byť prínosom pravidelne kalibrova-
ná posteľová alebo kreslová váha. Nízka
telesná hmotnosť je definovaná ako menej
ako 80% odporúčanej hmotnosti. 

Strata hmotnosti
Podľa niekoľkých štúdií strata hmot-

nosti u starších ľudí (hlavne ak je nechce-
ná, nedobrovoľná) je prediktívnym fakto-
rom mortality (Wallace et al., 1995, Wan-
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namethee et. al., 2005, Greg et. al., 2003).
Strata 5% hmotnosti v priebehu 3 rokov je
spojená so zvýšením mortality seniorov ži-
júcich v komunite. Štúdia Newmana a kol.
potvrdila, že dokonca mierna strata hmot-
nosti je závažným a nezávislým ukazova-
teľom zvýšeného rizika úmrtnosti starších
ľudí (Newman et al., 2001). Pokles hmot-
nosti u ľudí s BMI < 30 je spojený s vyššou
mortalitou v porovnaní s tými u ktorých
pokles hmotnosti nebol pozorovaný alebo
mali BMI v rozmedzí 25-30. Vzťah medzi
BMI, poklesom hmotnosti a mortalitou star-
ších ľudí nie je celkom jasný. Štúdia Lo-
chera J.L a kol. ukázala, že podváha, zhod-
notená nízkym BMI a nedobrovoľným,
nechceným chudnutím je spojená s väčšou
mortalitou starších ľudí, ako obezita alebo
zámerné chudnutie (Locher et. al., 2007).
Avšak naďalej platí, že obezita s BMI viac
ako 30 má negatívny vplyv na morbiditu a
mortalitu starších ľudí. Relatívny benefit
zámerného chudnutia obéznych starších ľu-
dí s osteoatritídou, zníženou toleranciou
záťaže, cukrovkou, ischemickou chorobou
srdca, najmä keď je kombinované s fyzic-
kým cvičením je čím ďalej jasnejší. 

Longitudinálna štúdia Balesa a Buhra
ukázala, že udržanie hmotnosti je prospeš-
né u starších ľudí, ktoré sa stali obéznymi
po 65 roku života, ale iné intervenčné štú-
die ukázali klinicky dôležitý benefit znižo-
vania telesnej hmotnosti v súvislosti s oste-
oartritídou, fyzickou výkonnosťou, diabetes mel-
litus 2. typu a koronárnym ochorením. Je
preto dôležité vždy zvážiť rozhodnutie star-
ších ľudí schudnúť s ohľadom na ich anam-
nézu a zdravotný stav (Bales et. al., 2008).

Pokles hmotnosti sa považuje za signi-
fikantne významný ak spĺňa nasledujúce
parametre (Zawada et. al., 1996).
– ≥ 2% zníženie hmotnosti v priebehu jed-

ného mesiaca
– ≥ 5% zníženie hmotnosti počas 3 me-

siacov
– ≥ 10% zníženie hmotnosti v priebehu 6 

mesiacov 
V zariadeniach pre seniorov sa za vý-

raznú stratu považuje zníženie telesnej hmot-

nosti o 5% za 30 dní alebo 10% v priebehu
6 mesiacov. 

Liečba pri stratách telesnej hmotnosti
V prípade, že je známa príčina ktorá

vedie k strate telesnej hmotnosti napr. de-
presia, somatické ochorenie alebo neschop-
nosť žuvať potravu, je dôležité liečiť tieto
ťažkosti. Ďalej je potrebné dbať na to, aby
by mal pacient dostať dostatok nutričných
prípravkov na obnovenie stanovenej hmot-
nosti, treba však pamätať, že úprava hmot-
nosti u starších ľudí je náročnejšia ako u
mladších jedincov. 

Rada pre Nutričné klinické stratégie v
zariadeniach dlhodobej starostlivosti (Coun-
cil for Nutritional Clinical Strategies in
Long-Term Care) navrhla prístup založený
na dôkazoch na sledovanie výživového sta-
vu a manažment pacientov v zariadeniach
(Thomas et. al., 2000). Liečebné odporú-
čania sú založené na bežných reverzibil-
ných príčinach podvýživy a opísané ako „Jed-
lo na kolesách“ akronymom „MEALS ON
WHEELS“.

Údaje zo štúdie akútne hospitalizova-
ných starších pacientov ukázali, že až 71%
z nich je v riziku podvýživy alebo podvy-
živených (Luis, 2006). Ďalšia randomizo-
vaná štúdia ukázala, že ak sa na liečbe
podieľa odborník na výživu, dietetik a kaž-
dý pacient je manažovaný individuálne (čo
znamenalo jednu individuálnu návštevu po-
čas hospitalizácie a ďalšie tri doma), zlep-
šilo sa ich skóre v MNA (Mini Nutritional
Assessment) a mali aj vyššiu hladinu albu-
mínu v porovnaní s kontrolnou skupinou
(Feldblum et. al., 2011). Rovnako bol za-
znamenaný pokles mortality (3,8% v in-
tervenčnej skupine v porovnaní s 11,6% s
kontrolnou skupinou).

Pri liečbe je veľmi dôležité zabezpečiť
vhodné potraviny pre seniora, ktoré mu vy-
hovujú, zabezpečiť seniorovi pomoc nie-
len pri príjme potravy, ale aj pri nákupe a
príprave potravy (to je otázka sebestač-
nosti a prípadnej sociálnej pomoci). Je pot-
rebné zabezpečiť obohatenie potravy –
zvýšenie obsahu bielkovín, tukov, podávať
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minerály, multivitamíny, prípadne podávať
výživové doplnky.

Záver
1. Nedobrovoľná, nechcená strata hmot-

nosti u seniorov viac ako 5-10% v prie-
behu roka je dôležitým klinickým prí-
znakom spojeným so zvýšeným rizi-
kom mortality. Stratu hmotnosti preto 
netreba podceňovať a je dôležité aj pát-
rať po jej príčinách. 

2. Neúmyselná, nechcená strata hmot-
nosti je vo všeobecnosti spojená s jed-
ným z týchto faktorov: nedostatočný 
príjem potravy, strata chuti do jedla 
(anorexia), svalová atrofia (sarkopénia) 
a zápalový efekt ochorení (kachexia) 
alebo ich kombináciou.

3. Pri hodnotení straty hmotnosti sú pot-
rebné opakované kontroly hmotnosti pa-
cientov, posúdenie príjmu živín i chuti do 
jedla, dôsledná anamnéza, fyzikálne vy-
šetrenie, laboratórny skríning (krvný 
obraz, biochémia, hormóny štítnej žľa-
zy). Od týchto výsledkov by sa mali od-
víjať potom ďalšie vyšetrenia: gastro
fibroskopické vyšetrenie pacientov s po-
citom rýchleho nasýtenia sa alebo CT 
vyšetrenie hrudníka, brucha, panvy u pa- 
cientov s nevysvetliteľným chudnutím. 

4. Liečba by mala byť zameraná na vyvo-
lávajúcu príčinu (napr. depresia) a rov-
nako by mala zahŕňať úpravu životo
správy. Je potrebné a žiaduce ustúpiť 
od diétnych obmedzení. Aj pacienti s 
diabetes mellitus môžu byť na normál-
nej strave, ak sú adekvátne monitoro-
vaní. Seniori by mali dostávať vysoko-
kalorickú stravu.

5. Ak seniori napriek diétnym opatreniam 
a úprave životosprávy nedosiahnu po-
žadovanú hmotnosť odporúča sa per 
orálne podávanie výživových doplnkov.
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Screening of seniors’ nutrition  

A. Ondrušová, I. Matišáková, T. Drobná 

Summary

The organism changes associated with normal ageing increase the nutritional risks for older adults.
Ageing is characterized by the diminished organ system reserves, weakened homeostatic control and
increased heterogeneity among the individuals influenced by genetic and environmental factors.

There are several screening tools based on the assessment of the nutritional status. MNA and
MAST are of the highest sensitivity and specificity >83% and >90% respectively. Involuntary, unwan-
ted weight loss can be caused by insufficient food intake, loss of appetite (anorexia), insufficient
muscle use or their atrophy (sarcopenia), the inflammatory diseases effects (cachexia) or a combi-
nation of these factors.

Key words: nutrition – senior – screening of nutritional status
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DVA POHĽADY NA JEDNÉHO STARÉHO PACIENTA 

J. Hoozová 
Klinika geriatrie SZU a UN Bratislava
prednosta: prof. MUDr. Š. Krajčík, CSc.

Súhrn

Geriatria je medicínsky špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o
seniorov, poskytuje im komplexnú starostlivosť, ktorá zohľadňuje starobné zmeny organizmu,
multimorbiditu, krehkosť a zníženú adaptačnú schopnosť starého organizmu, berie tiež do
úvahy funkčný stav a sociálne následky chorôb. Geriatrická zdravotná starostlivosť zahŕňa
prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu pacientov nad 65 rokov. Aktuál-
ne je 10 % celosvetovej populácie starších ako 60 rokov, prognózy predpokladajú, že v roku
2050 budú starší tvoriť minimálne 22 % populácie. S tým súvisí logický predpoklad, že určitý
stupeň vedomostí z geriatrie budú musieť obsiahnuť lekári všetkých odborností. Zatiaľ to však
u nás akceptuje žalostne málo lekárov. Analýza uvedenej kazuistiky potvrdzuje potrebu špe-
cializovanej geriatrickej starostlivosti a vzdelávania lekárov v problematike starostlivosti o
starších ľudí. Napriek tomu, že geriatri majú potrebné vedomosti a skúsenosti v tejto proble-
matike, je sieť geriatrických zariadení na Slovensku nedostatočná a mnohí starí ľudia nedo-
stanú adekvátnu starostlivosť.

Kľúčové slová: chorý senior – geriatrická zdravotná starostlivosť – demografia – kvalita života

Motto: Duo cum faciunt idem non est
idem.

K napísaniu tohto článku ma priviedol
prípad jedného nášho pacienta, ktorého
kazuistiku uvádzam. 

Kazuistika
V sempembri 2013 sme na našom pra-

covisku hospitalizovali 94 – ročného pa-
cienta, ktorý sa napriek svojmu veku do jú-
la 2013 dlhodobo neliečil na žiadne ocho-
renie, v osobnej anamnéze mal apendek-
tomiu, plastiku ingvinálnej hernie vľavo a
operáciu Zenckerovho divertikla v 2003.
V priebehu júla a augusta 2013 bol tento pa-
cient dvakrát hospitalizovaný (podľa tzv.
rajónu) na jednej z bratislavských inter-
ných kliník. 

Dôvodom prvej hospitalizácie bola ľa-
vostranná bronchopneumonia, pri prijatí
bol pacient febrilný a výrazne zahlienený,
kultivačne zo sputa a tampónu tonzíl po-
tvrdený Staphylococcus aureus. Po stabi-
lizácii stavu bolo pre podozrenie na dysfá-
giu realizované RTG vyšetrenie ezofágu s
nálezom zatekania kontrastnej látky do tra-

chey a bronchov, tracheoezofageálna fis-
tula zistená nebola. Neurologickým vyšet-
rením zistený pokles pravého podnebné-
ho oblúka s nevýbavným dávivým refle-
xom vpravo, v diagnostickom závere uve-
dená dysfágia na podklade AS bulbárneho
syndrómu. Gastrofibroskopickým vyšetre-
ním bol potvrdený Zenckerov divertikel,
pre pretrvávanie dysfagických ťažkostí a
možných komplikácií pri tom, bol pacien-
tovi zavedený PEG (perkutánna endosko-
pická gastrostómia). Hospitalizácia bola
ukončená 15.8.2013 prepustením do ambu-
lantnej starostlivosti, pacient bol umiestne-
ný do súkromného sociálneho zariadenia. 

18. 8.2013 bola nutná rehospitalizácia
pacienta pre zahlienenie a sťažené dýcha-
nie. Stav záverovaný ako aspiračná bron-
chopneumonia. Hospitalizácia sa kompli-
kovala amentnými stavmi. V tomto obdo-
bí bol pacient schopný chôdze pár krokov,
po liečbe bol prepustený do ambulantnej
starostlivosti s odporučením: do sondy, ky-
selina acetylsalicylová 100 mg 1-0-0 tbl.,
tiapra 1 tbl na noc, p.p. Haloperidol pri
nočnom nekľude, perindopril 4 mg 1-0-0
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tbl., biseptol 960 mg tbl á 12 hod., solmu-
col 200 mg 1-1-0 sacc., laktulóza 1 lyžica
p.p. Pre pretrvávanie zahlienenia vydaný
poukaz na odsávačku dýchacích ciest. Po-
čas dvoch hospitalizácií pacient prelieče-
ný ketokonazolom a niekoľkými antibioti-
kami (ciprofloxacin, augmentin, sulpera-
zon, metronidazol, kotrimoxazol).

27. 8. 2013 bol pacient vyšetrený pre
dýchavicu a celkové zhoršenie stavu na
ambulancii UPS spomínanej internej kli-
niky, RTG vyšetrenie nesvedčalo pre bron-
chopeumoniu, v laboratórnych paramet-
rech oproti predchádzajúcim vyšetreniam
prítomné zhoršenie obličkových paramet-
rov, zvýšenie transamináz a CRP, hypo-
natriémia. Pacient na ambulancii poodsá-
vaný z horných ciest dýchacích. Hospita-
lizácia nebola indikovaná s nasledovným
odôvodnením, ktoré citujem zo správy: „ide
o chronický, u daného pacienta kauzálne
neriešiteľný stav … ďalší prínos od hospi-
talizácie pre pacienta neočakávame". Pa-
cientovi bolo odporučené pokračovať v lieč-
be, ktorá bola uvedená v prepúšťacej sprá-
ve druhej hospitalizácie.

Na druhý deň po tomto vyšetrení bol
pacient pre rýchle zhoršovanie celkového
stavu vyšetrený v službe na geriatrickej po-
hotovostnej ambulancii nášho pracoviska
a následne prijatý na hospitalizáciu. Pri pri-
jatí pacient udával bolesti celého tela a vy-
čerpanosť, iné ťažkosti aj po cielených otáz-
kách negoval, napriek tomu, že boli zjav-
né pohľadom (výrazná zahlienenosť, vlh-
ký kašeľ, neúspěšná snaha o expektoráciu,
hnačka). 

Objektívne pri vstupnom vyšetrení pa-
cient afebrilný, imobilný, kachektický, tlak
krvi 130/70 mmHg, pulzová frekvencia
92/min. pravidelná, poloha aktívna na lôž-
ku, pacient sa sám vedel otáčať, posadiť
len s pomocou, sed neudržal, postoj a chô-
dza nemožné, kostra gracilná, svalstvo at-
rofické s rigiditou, flekčné postavenie kon-
čatín, na dolných incipientné flekčné kon-
traktúry, výživa nedostatočná, koža bled-
šia, na horných končatinách a dorzách
nôh vpichy a hematómy v rôznom štádiu

resorpcie, dekubit 1. st. na pravej päte, ve-
domie lucídne, odpovede s latenciou, spo-
lupracoval, orientovaný situáciou, reč tichá,
zachrípnutie a klokotanie pre zahlienenie,
jazyk povlečený hustými bielymi slinami,
inak suchý, aukultačne dýchanie s difúz-
nymi vrzotmi a vlhkými fenoménmi, po
odsatí horných ciest dýchacích dýchanie
vľavo zostrené, vpravo s ojedinelými vrzo-
tmi v exspíriu, difúzne exspírium mierne
predĺžené, akcia srdca pravidelná, brucho
pod niveau hrudníka, mäkké, priehmatné,
palpalpačne nebolestivé, bez hepatosple-
nomegálie a hmatnej rezistencie, peristal-
tika auskultačne prítomná, PEG funkčný,
okolie vpichu kľudné, krytie suché, polo-
ha vyhovujúca, otočenie o 360 stupňov voľ-
né, v plienke prítomná riedka vodová hne-
dá stolica s prímesou hlienu, výrazne za-
páchajúca, per rectum bez hmatnej rezis-
tencie, dolné končetiny bez edémov, lýtka
voľné, varixy bilat., bez znakov trombózy a
zápalu, pulzácie periferných artérií hmatné. 

Laboratórnym vyšetrením zistené zvý-
šené koncentrácie CRP, kreatinínu a urey,
vyššie aktivity AST, ALT, GMT a ALP,
hyponatriémia, hraničný hypokoagulačný
stav, leukocytóza a anémia ľahkého stu-
pňa, znížené koncentrácie proteínov, váp-
nika, železa, kys. listovej a vitamínu D,
vyššie koncentrácie NTproBNP a ferrití-
nu. Pacienta sme parenterálne rehydrato-
vali, bezodkladne sme pre masívnu hnač-
ku pri anamnéze opakovanej ATB liečby
(vrátane metronidazolu) začali empiricky
podávať vankomycin (per PEG) a probio-
tiká, v stolici odobranej pred liečbou po-
tvrdený antigén Clostridium difficile bez
pozitivity toxínu, hnačka pri liečbe do 3
dní ustúpila. Začali sme so substitúciou fo-
látov, vitamínu D a vápnika, po ústupe hna-
čiek pridaná enterálna výživa. Pre výrazné
zahlienenie sme ukončili liečbu acetylcys-
teínom, pridali butylskopamin s dobrým
efektom, odsávanie horných ciest dýcha-
cích bolo následne nutné len intermitent-
ne. Vďaka komplexnej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti sa dekubit zhojil, tiapru sme z
liečbu vynechali, pacient rehabilitoval (dy-
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chová gymnastika, nácvik vykašliavania,
uvoľňovanie kontraktúr, pasívna rehabili-
tácia). Kultivačne potvrdené MRSA v ste-
re z nosa, v stere z tonzíl a faryngeálnych
oblúkov vykultivovaných viac patogénov,
o.i. aj multirezistentné Pseudomonas ae-
ruginosa (citlivosť na kolistin zachovaná).
Kontrolné laboratórne vyšetrenie so zlep-
šeným nálezom - CRP a leukocytóza po-
klesli, transaminázy a sodík sa normalizo-
vali. Podávali sme lokálne Prontoderm na
sliznicu nosa. Keďže CRP a leukocytóza
poklesli po ustaní hnačiek a zároveň bol
pacient bez klinických prejavov aktívneho
zápalu dýchacích ciest, ATB liečbu sme
neindikovali - kolistin sme ponechali ako
zálohu pri prejavoch infekcie. Skusmo sme
podávali p.o. tekutiny so zahusťovadlom a
polohovaním hlavy, ale pre zabiehanie do
dýchacích ciest sme pokračovali vo výžive
výhradne cez PEG so zvýšenou starostli-

vosťou o sliznice ústnej dutiny (vyplacho-
vanie, vytieranie). 

Natívne CT vyšetrenie hlavy neprispe-
lo k bližšiemu objasneniu príčiny bulbár-
neho syndrómu, v náleze popisovaná leu-
koaraióza a difúzna mozgová atrofia. Pa-
cienta sme za účelom ďalšej starostlivosti
preložili v zlepšenom stave do Liečebne sv.
Františka s odporučením nutričnej ente-
rálnej liečby, s.c. profylakticky LMWH,
per PEG v štandardnom dávkovaní kys.
listová, perindopril, uhličitan vápenatý, Vi-
gantol oil, butylskopamin, p.p. prometa-
zin, pokračovanie v štandardnej starostli-
vosti o PEG a antidekubitárnom režime,
odsávanie HCD 2xD a podľa potreby.

Diskusia
Jedným z dôvodov budovania geriat-

rickej starostlivosti je demografický vývoj.
Podľa údajov z oficiálnej webovej stránky

Obr. 1.: Rozloženie populácie podľa veku a pohlavia v rokoch 1950 a 2010 s predpokla-
dom na roky 2050 a 2100, zdroj: www.un.org 
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Organizácie Spojených národov (1) bolo
v roku 2000 na svete 605 miliónov ľudí vo
veku 60 rokov a viac. Predpokladá sa, že
toto číslo v roku 2050 dosiahne hodnotu
2 bilióny a bude presahovať počet detí do
veku 0-14 rokov. V súčasnosti tvoria osoby
staršie ako 60 rokov celkovo asi 10 % po-
pulácie, pričom vo vyspelých krajinách je
to 20 %, v rozvojových 8%, vo veľmi za-
ostalých krajinách dokonca len 5%. Prog-
nóza je taká, že v roku 2050 budú starší
tvoriť minimálne 22 % populácie (33 % vo
vyspelých, 21 % v rozvojových a 12 % v za-
ostalých krajinách). 80 - ročných a star-
ších je v súčasnosti 70 miliónov, teda asi 1 %
svetovej populácie, väčšina z nich žije vo
vyspelých krajinách, kde tvoria 3 % oby-
vateľov. Keďže prírastok v tejto skupine se-
niorov je najrýchlejší, je predpoklad, že po
roku 2050 to budú 4 % celkovej svetovej
populácie, v najvyspelejších krajinách oko-
lo 11 %. Spolu s faktom, že detí sa rodí me-
nej, dochádza k celkovej zmene proporcií
populácie (obr. 1). 

K 31. 12. 2011 mala Slovenská repub-
lika 5 404 322 obyvateľov, tabuľka č. 2
ukazuje % rozloženie podľa vekových sku-
pín (2). 

Podľa Koncepcie zdravotnej starostli-
vosti v odbore geriatria z roku 2006 (ďalej
len Koncepcia alebo Koncepcia geriatrie)
(3) je geriatria špecializačný odbor, ktorý
sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o
seniorov, t. j. o osoby vo veku nad 65 ro-
kov. Ďalej sa v tomto dokumente píše, že
geriatria poskytuje komplexnú starostli-
vosť, ktorá vychádza zo starobných zmien
organizmu, multimorbidity, následnej kreh-
kosti a zníženej adaptačnej schopnosti sta-
rého organizmus. Je tu tiež uvedené, že ge-
riatria sa zameriava na stanovenie funkč-
ného stavu a potenciálu seniorov a rešpek-
tuje vplyv sociálnych faktorov na zdravot-
ný stav seniorov a sociálne následky ich

chorôb. Koncepcia taktiež definuje geriat-
rickú zdravotnú starostlivosť, ktorá zahŕ-
ňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnosti-
ku, liečbu a rehabilitáciu pacientov nad 65
rokov. V Koncepcii sú stanovené dva dô-
ležité ciele - 1. prioritami geriatrickej zdra-
votnej starostlivosti je predĺženie života,
dosiahnutie čo najvyššej kvality života i v
jeho posledných fázach a čo najlepšieho
funkčného stavu, sebestačnosti geriatrické-
ho pacienta, 2. všetci pacienti vo veku nad
85 rokov s akútnym ochorením v oblasti
vnútorných chorôb by mali byť hospitali-
zovaní v nemocnici poskytujúcej zdravot-
nú starostlivosť geriatrickým pacientom. 

Vyvstáva otázka, a vzhľadom na slo-
venskú realitu určite nie len filozofická, či
sa Koncepciou geriatrie má riadiť len ge-
riater, alebo aj lekár akejkoľvek inej od-
bornosti, ktorý sa stará o chorého seniora.
Pokiaľ výsledkom nášho snaženia má byť
adekvátna starostlivosť o pacienta, logika
napovedá, že na zdravotnú starostlivosť v
kvalite vyplývajúcej z Koncepcie má ná-
rok každý pacient po 65 roku života. Táto
kvalita je daná nielen vedomosťami, ale aj
prístupom. Vedomosť o zmenách v orga-
nizme, ktoré súvisia s vekom a zohľadne-
nie týchto zmien pri diagnostike a liečbe
je súčasťou štúdia geriatrie ako špecializa-
čného odboru. Prístup ku geriatrickému
pacientovi je, zdá sa, aj otázkou individu-
álnej výbavy každého lekára. Medicínska
starostlivosť o staršieho pacienta vyžaduje
trpezlivosť, ľudskosť, snahu pátrať po ve-
ciach, ktoré nie sú zjavné. Pre geriatra mu-
sí byť povinnosťou a výzvou zistiť a riešiť
aj to, čo pacient nevie, alebo nemôže sám
definovať ako problém, a to nielen pri rie-
šení zdravotných problémov, ale aj sociál-
nych. Časovo nezanedbateľnou súčasťou
práce geriatra je komunikácia s príbuzný-
mi pacienta a riešenie sociálnych ťažkostí
seniora v spolupráci s príbuznými alebo

Tab. 2: Rozloženie obyvateľov SR v % podľa vekových skupín, zdroj www.nczis.sk 

Veková štruktúra obyvateľstva 0 – 14 15 – 64 65 a viac
Slovensko 2011 15,4 % 71,8 % 12,8 %
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-

úradmi. Lekári iných odborností často ne-
chápu potrebu geriatrie s argumentom, že
aj oni liečia starých ľudí. Malo by však ísť
o odbornú kvalitu, nie o nevyhnutný fakt,
že sú nútení liečiť aj starých ľudí. Nie kaž-
dý je schopný robiť napr. psychiatra, chi-
rurga, či pediatra, a teda nie každý lekár,
hoc aj internista, je schopný byť (dobrým)
geriatrom. 

Na prípade nášho pacienta, ktorý bol
v krátkom čase riešený na internom aj
geriatrickom pracovisku, vidíme odlišnos-
ti v prístupe aj vedomostiach. Tento roz-
diel dokazuje potrebu geriatrie. Počas hos-
pitalizácií na pracovisku internej medicí-
ny bolo postupované nepochybne správ-
ne, keď sa opakovane liečila bronchopneu-
monia, vyslovilo sa podozrenie na jej aspi-
račný pôvod a odhalila sa aj príčina dysfá-
gie, pre pacienta bolo iste život zachraňu-
júcim výkonom zavedenie PEGu. Pacient
však progresívne chradol, zhoršovala sa je-
ho mobilita, nebolo riešené pretrvávajúce
zahlienenie, ktoré pacientovi sťažovalo dý-
chanie a ďalej ho vysiľovalo pre neúspeš-
nú snahu vykašliavať, nebola poskytnutá
rehabilitačná starostlivosť. Pacient teda ne-
dostal adekvátnu geriatrickú zdravotnú sta-
rostlivosť ako ju vymedzuje Koncepcia -
dosiahnutie čo najvyššej kvality života i v
jeho posledných fázach a čo najlepšieho
(možného) funkčného stavu. Nebola zo-
hľadnená ani sociálna situácia, či pacient
s vysokými nárokmi na starostlivosť má
byť umiestnený do sociálneho zariadenia,
keďže tieto sú u nás vo všeobecnosti len
málo erudované a vybavené na poskytova-
nie špecializovanej starostlivosti. 

Pri vyšetrení na internej ambulancii
UPS lekár nezistil, že pacient má hnačku,
vylúčil síce infekciu dýchacích ciest, ale
nezamýšľal sa, prečo sú opäť zvýšené zá-
palové parametre, prečo je pacient dehyd-
ratovaný napriek tomu, že má PEG a teda
výživa a dostatok tekutín by mali byť jed-
noducho zabezpečené. Nakoniec zdôvod-
nenie, prečo nie je indikovaná hospitalizá-
cia – „ide o chronický, u daného pacienta
kauzálne neriešiteľný stav“. Problém bol

pomenovaný správne - vzhľadom na vyš-
šie uvedené možno súhlasiť, že stav pa-
cienta kauzálne riešiteľný nebol. Pri správ-
nom (erudovanom) ponímaní súslednosti
zdravotnej starostlivosti by však automa-
ticky mala nasledovať úvaha (vedomosť),
že tento pacient má indikovanú liečbu pa-
liatívnu. Odbor paliatívnej medicíny sa za-
oberá odstraňovaním utrpenia (t.j. bolesti
a iných symptómov) a v modernej definí-
cii indikácií zďaleka nie je vyhradený len
pre onkologického pacienta. Podľa koncep-
cie zdravotnej starostlivosti tohto odboru
má byť paliatívna medicínska a ošetrova-
teľská starostlivosť poskytnutá ktorémukoľ-
vek pacientovi trpiacemu nevyliečiteľnou
chorobou v jej pokročilom alebo termi-
nálnom štádiu so snahou o udržanie dob-
rej kvality zostávajúceho života. 

Je teda tvrdenie lekára internej ambu-
lancie UPS, že „ďalší prínos od hospitali-
zácie pre pacienta neočakávame", prizna-
ním, že tento lekár ( toto pracovisko) nie
je odborne spôsobilé tomuto konkrétnemu,
94 - ročnému krehkému pacientovi s nevy-
liečiteľným ochorením a trpiacemu sym-
ptómami (dušnosť, zahlienenie, vyčerpa-
nosť), zlepšiť jeho zdravotný stav a kvalitu
života? 

Z údajov za rok 2011, ktoré poskytuje
Národné centrum zdravotníckych informá-
cií (3) vyplýva, že na 100 postelí pracoviska
vnútorného lekárstva je určených 18,69
lekára, v prípade geriatrie je to 10,56 leká-
ra, čo je rozdiel iste významný. 

Pravdepodobne nesprávne sú stanove-
né prepočty geriatrických postelí na 100
000 obyvateľov (114,5) voči prepočtu na
pracoviskách internej medicíny (67,6). V
sledovanom období bolo na Slovensku 684
555 obyvateľov vo veku 65 a viac rokov a
3 881765 obyvateľov vo veku 15-64 rokov.
Počet postelí na geriatrických oddeleniach
pri prepočítaní na 100 000 obyvateľov, ale
vo veku 65 a viac rokov je 114,5. Počet
lôžok na interných oddeleniach prepočí-
taný na celú dospelú populáciu (t,.j,. 456
6420 obyvateľov) je 80, pri prepočítaní na
osoby 15-64 ročné je to 94 postelí. Reálne
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je však lôžkových pracovísk internej medi-
cíny na Slovensku viac (86 v r. 2011) ako
geriatrických (23 v r. 2011), preto počet
postelí na 100 000 obyvateľov bez rozdie-
lu veku musí byť vyšší na interných pra-
coviskách ako na geriatrických. 

Je alarmujúce, že na celé Slovensko je
tak málo jednotiek intenzívnej starostlivos-
ti, špecializovaných na geriatrickú populá-
ciu. Rovnako zarážajúci je počet lôžok pre
pacientov v paliatívnej starostlivosti (slo-
vom 75 na celé Slovensko v 2011), keď vďa-
ka modernej medicíne sa počet pacientov
indikovaných na túto liečbu zvyšuje. Ne-
dostatok lôžok dlhodobo chorých je chro-
nicky známy a zatiaľ nedostatočne riešený
problém. 

Vzhľadom na sieť a dostupnosť geriat-
rických nemocničných zariadení na Slo-
vensku so špecializovanými pracovníkmi
(a to nie len lekármi, ale aj stredným a niž-
ším zdravotníckym personálom), je nere-
álne, aby „všetci pacienti vo veku nad 85
rokov s akútnym ochorením v oblasti vnú-
torných chorôb boli hospitalizovaní v ne-
mocnici, poskytujúcej zdravotnú starostli-
vosť geriatrickým pacientom“, ako to od-
porúča Koncepcia geriatrie. Bolo by to re-
álne, ak by počet nemocničných geriatric-
kých lôžok odzrkadľoval reálne potreby pod-
ľa vekovej skladby obyvateľstva. Je ale reál-
ne už teraz, a malo by byť ambíciou kaž-
dého interného pracoviska, obsiahnuť prob-
lematiku geriatrie a paliatívnej medicíny
aspoň na tej úrovni, aby u pacientov a ich prí-
buzných nevznikalo (často oprávnené) po-
dozrenie z neposkytovania adekvátnej zdra-

votnej starostlivosti pre neznalosť základ-
ných princípov v problematike geriatrie či
paliatívnej medicíny. V prípade, ak nie je
interné pracovisko schopné realizovať tú-
to starostlivosť, mala by byť samozrejmos-
ťou snaha nasmerovať pacienta na praco-
visko, ktoré túto (rozumej geriatrickú / palia-
tívnu) liečbu poskytuje. 

Percentuálne zastúpenie pacientov nad
65 rokov hospitalizovaných na interných
pracoviskách je významné, ale vo vzdelá-
vaní lekárov so zameraním na vnútorné
choroby má u nás geriatria len minimálny
priestor, a to ako v rámci štúdia na lekár-
skych fakultách, tak aj následne. V pregra-
duálnom období sa s ňou stretáva lekár len
útržkovito, nekoncepčne, a priznajme, že je
považovaná za okrajovú, veď geriatria nie
je „povinnou“ jazdou v rámci takzvaných
cirkulácií ani počas spoločného internis-
tického kmeňa, nie to ešte počas špeciali-
začnej prípravy z iného odboru. 

Geriater v rámci spoločného internis-
tického kmeňa absolvuje minimálne rok
na pracovisku vnútorného lekárstva, lebo
„geriatria nie je interná“. Tento argument
platí ale aj opačne, „interná nie je geriat-
ria“, a pokiaľ pacienta nad 65 rokov lieči
internista, mal by mať vedomosti a zruč-
nosti liečiť tohto pacienta správne. 

Pre geriatrického pacienta, ktorých bu-
de stále viac, a ktorí sú a budú hospitalizo-
vaní na oddeleniach všetkých odborností,
by tak určite bolo prínosom, keby lekári z
iných odborov v rámci špecializačnej prí-
pravy pred jednotlivými špecializačnými
skúškami absolvovali aspoň niekoľko týžd-

Tab. 3 zdroj www.nczis.sk 

Lekárske miesta Postele
Počet útvarov Počet na 100 postelí    Počet na 100 000

obyvateľov
Vnútorné lekárstvo 86 682,34 18,69         3651            67.6
Geriatria 23 83,52 10,56           791 114,5
Dlhodobo chorých 56 145,72            6,97         2090           38,7
Paliatívna medicína 5 6,85 9,13           75             1,4       
JIS geriatrická 3 2,05 18,64             11             1,6
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ňov na geriatrickom vzdelávacom praco-
visku (napr. internisti 4 týždne, všeobecní
lekári 8 týždňov, ostatné odbory aspoň 1-
2 týždne) a nadobudli tak základné vedo-
mosti a zručnosti z geriatrie v rozsahu nut-
nom pre daný odbor. 

Záver
Cieľom tohto článku nie je a priori spo-

chybňovať starostlivosť internistov či iných
lekárov, ktorí sa starajú o pacienta star-
šieho ako 65 rokov. Treba konečne nahlas
povedať, že starší pacienti u nás nedostá-
vajú takú zdravotnú starostlivosť, ako to
vyplýva z Koncepcie zdravotnej starostli-
vosti v odbore geriatria. Aj kazuistika uve-
dená v tomto článku je príkladom absen-
cie geriatrickej starostlivosti, ktorá je o. i.
spôsobená dlhoročným zanedbávaním vzde-
lávania lekárov iných odborností v sta-
rostlivosti o staršieho pacienta s jeho špe-
cifikami, vyplývajúcimi z veku. Cieľom člán-
ku tiež bolo poukázať na to, že kvalita ži-
vota sa dá zlepšiť aj napriek celkovo ne-
priaznivej prognóze, a to niekedy minimál-
nymi medicínskymi úkonmi, ak ich vieme
aplikovať. Tento konkrétny pacient bol po

úprave liečby schopný sedu, eupnoického
dýchania bez pretrvávajúceho zahliene-
nia, rehabilitoval, počúval rozhlas, s vnu-
kom lúštil krížovky, s nevestou si prezeral
fotky, príbuzní to považovali za „zázrak“.
Je smutné, že za zázrak sa u nás považuje,
ak je pacientovi poskytnutá erudovaná a
adekvátna zdravotná starostlivosť. 
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Two viewpoints on the same elderly patient  

J. Hoozová

Summary

Geriatrics is a specialized field of medicine that focuses on health care of elderly people. It provi-
des them with complex care that considers the age-associated changes in organism, multimorbidity,
fragility and low adaptation ability of an older organism. It also takes into consideration functional
status and social consequences of diseases. Geriatric health care includes prophylaxis, screening and
follow up, diagnostics, treatment and rehabilitation of patients older than 65 years. At the moment 10
% of the world population is older than 60 years, it is assumed that by 2050 the elderly will have repre-
sented at least 22 % of the world population. It can be assumed that doctors from different fields of
medicine will be required to embrace a certain level of geriatric knowledge, as well. However, this fact
is accepted just by a few doctors. An analysis of the given case history confirms the need of a spe-
cialized geriatric care and education of doctors in the field of care for elderly people. Despite the fact
that geriatricians have the necessary knowledge and experience, the network of geriatric institutions
in Slovakia is unsatisfactory and many elderly people are not given adequate care.

Key words: sick elderly person – geriatric health care – demography – quality of life
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ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA 2014: KLINICKÉ TRENDY
XII. sympózium o artériovej hypertenzii v Prahe (ČR)

M. Sninčák
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ Košice

prednosta: doc. MUDr. Marián Sninčák, CSc., mim. prof.

Dňa 2. apríla 2014 v historických pries-
toroch Novomestskej radnice v Prahe sa
uskutočnilo už XII. sympózium venované
problematike artériovej hypertenzie. Podu-
jatie má dlhodobo prehľadný postgraduál-
ny charakter so zameraním na výskumné i
klinicky aktuálne a zaujímavé témy. Tradič-
ne ho usporiadalo Centrum pre výskum,
diagnostiku a liečbu hypertenzie Všeobec-
nej fakultnej nemocnice - III. internej kli-
niky 1. Lekárskej fakulty Karlovej univer-
zity a VFN v Prahe a Česká spoločnosťou
pre hypertenziu, v spolupráci s Českou in-
ternistickou spoločnosťou ČLS JEP a Čes-
kou kardiologickou spoločnosťou. 

Spánkové apnoe a artériová hypertenzia
Spánkové apnoe predstavuje najčastej-

šiu poruchu dýchania v spánku. Má dva zák-
ladné typy: obštrukčnú (OSA) a centrálnu.
OSA je daná primárne kolapsom (uzavre-
tím) horných dýchacích ciest, jedná sa te-
da o mechanickú prekážku. Výskyt porúch
dýchania v spánku má vysokú prevalenciu
- údaje z populačných štúdií potvrdzujú výs-
kyt porúch dýchania v spánku u 24 % mu-
žov a 9 % žien v strednom veku, a výskyt ne-
ustále narastá (štúdie ohlasujú 5 ročnu in-
cidenciu ťažkých foriem 7,5 % a ľahkých
až stredne ťažkých foriem OSA dokonca až
16 %). Tento trend pravdepodobne súvisí
s narastajúcim výskytom obezity v populá-
cii. OSA je stav, ktorý je charakterizovaný
opakovanými epizódami zástavenia prúde-
nia vzduchu v spánku, spôsobenými kolap-
som (zúžením až úplným uzatvorením) hor-
ných ciest dýchacích počas nádychu. Ap-
noické pauzy majú väčšinou dĺžku trvania
10 - 30 sekúnd (niekedy však i viac než 1
minútu) a sú sprevádzané signifikantným pok-
lesom saturácie kyslíka v artériovej krvi. Ob-

štrukčná spánková apnoe (OSA) vďaka vy-
sokej aktivácii sympatického nervového sys-
tému zohráva dôležitú úlohu v patofyzio-
lógii artériovej hypertenzie. Vzťah medzi AH
a OSA bol opakovane dokázaný. Výskyt
OSA u chorých s AH je vysoký. Artériová
hypertenzia sa vyskytuje až u 50 - 70 % cho-
rých s OSA a 30 - 40 % chorých s AH má
OSA. Pri niektorých formách AH, najmä
pri nočnej hypertenzii či farmakorezistent-
nej hypertenzii dosahuje výskyt OSA 80 %
i viac. Na možnosť OSA by malo byť vždy
myslené u mladých jedincov s AH, u cho-
rých s poruchou diurnálnej variability TK
a farmakorezistentnej AH. Najpresnejšou
metódou pre diagnostiku OSA je polyso-
mnografické vyšetrenie; predstavuje zlatý
štandard pre diagnostiku porúch dýchania
v spánku. Dokáže presne stanoviť celkovú
dobu spánku, kvalitu spánku, definovať jed-
notlivé typy porúch dýchania v spánku a sta-
noviť presne ich závažnosť. OSA je rever-
zibilnou príčinou AH a jej liečba pomo-
cou kontinuálneho pozitívneho pretlaku v
dýchacích cestách (CPAP) môže viesť k zní-
ženiu hodnôt TK a normalizácii diurnál-
nej variability - ak je vykonávaná správne.
Umožňuje obnoviť dýchanie behom spán-
ku, odstrániť hypoxiu a hyperkapniu a tým
znižiť aktivitu sympatického nervového sys-
tému. Podľa skúseností z USA by mala byť
indikovaná liečba pomocou CPAP u cho-
rých s OSA a AH pri apnea/hypopnea in-
dexe vyššom ako 5 udalostí za hodinu. Je
veľmi pravdepodobné, že správna liečba
OSA zlepšuje KV morbiditu a mortalitu i
celkovú prognózu pacientov (T. Kára, M.
Souček, J. Vítovec, Brno).

Renálna denervácia v roku 2014
V posledných niekoľkých rokoch me-
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tóda renálnej denervácie vzbudila veľký
záujem. Pri tomto výkone dochádza k pre-
rušeniu renálneho sympatiku, ktorého vlák-
na prechádzajú v adventícii obličkových te-
pien. Rozvoj medicínskych technológií pri-
niesol možnosť vykonať tento zákrok mi-
nimálne invazívnou endovaskulárnou ces-
tou. Pretože renálny sympatikus je veľmi dô-
ležitou súčasťou regulácie tlaku krvi, prvou
skúmanou indikáciou renálnej denervácie
sa stala obťažne korigovateľná artériová
hypertenzia. A už v roku 2009 boli známe
výsledky prvej pilotnej štúdie s rádiofrek-
venčnou renálnou denerváciou (RDN), štú-
dia Symplicity - 1. Výkon podstúpilo cel-
kom 45 pacientov, pokles TK za tri me-
siace po zákroku bol 21/10 mm Hg. Inter-
pretáciu výsledkov štúdie ale sťažili zmeny
medikácie, ku ktorým došlo behom sledo-
vania po výkone a vôbec, štúdia nebola kon-
cipovaná tak, aby bolo možné zachytiť naj-
mä tiež možné dlhodobé komplikácie in-
tervenčnej liečby. V r. 2010 boli uverejne-
né výsledky naväzujúcej klinickej štúdie s
názvom Symplicity - 2. Išlo už o kontrolo-
vanú štúdiu s 52 pacientami randomizo-
vanými k intervencii (a 54 pacientov, kto-
rí boli zaradení do kontrolnej štúdie). In-
terpretáciu štúdie však opäť sťažili zmeny
medikácie. I keď sa nevyskytli sa žiadne ne-
žiadúce vážne príhody v súvislosti s výko-
nom, výsledky neboli spoľahlivo overené
24 h monitoráciou TK, údaje s dlhším ča-
sovým odstupom boli získané len u malej
časti pacientov a navyše, štúdia nebola za-
slepená. Bezprostredné riziká v oboch štú-
diách síce boli malé, poskytnuté údaje oh-
ľadom možných dlhodobých rizík však ne-
boli dostatočné (napr. otázka vzniku ane-
uryzmat, alebo stenóz renálnych tepien).
Zatiaľ čo v USA nebola metóda RDN
schválená Food and Drug Administration
(FDA), v Európe na základe výsledkov pr-
vých dvoch štúdií Symplicity sa rozšírila v
rade krajín; zvl. veľké množstvo výkonov
bolo ohlásených v Nemecku. Pôvodné veľ-
ké nadšenie pre uvedenú metódu je v pos-
lednej dobe korigované v najnovších prá-
cach z renomovaných pracovísk. Analýza

výsledkov renálnych denervácií z 10 európ-
skych centier (ENCOReD) ukázala pod-
statne menší efekt renálnej denervácie než
obe štúdie Symplicity. Odpoveďou na kri-
tiku predchádzajúcich štúdií mala byť štú-
dia Symplicity - 3 s tým, že na základe jej
výsledkov mal byť požiadaný FDA o súh-
las s používaním v klinickej praxi v USA.
Štúdia Symplicity - 3 bola naplánovaná ako
prospektívna, randomizovaná, jednoducho
zaslepená, primárnym cieľom bola zmena
tlaku krvi šesť mesiacov po výkone. Hlav-
ným sekundárnym cieľom bola zmena prie-
merného systolického TK za 24 hodín pri
monitorácii tlaku krvi. Naplánovaných bo-
lo celkom 530 pacientov v približne 90
centrách v USA a zaradení pacienti boli roz-
delení do dvoch skupín. V 2/3 boli vyko-
nané výkony RDN podľa plánu štúdie, zvy-
šok slúžil ako kontrolná skupina. Dôraz
bol kladený na dostatočnú diuretickú lieč-
bu vrátane blokády aldosteronu. Podľa pr-
vých správ výsledky štúdie Symlicity - 3
potvrdili bezpečnosť RDN. Nepodarilo sa
však dokázať, že by renálna denervácia u
pacientov s rezistentnou AH významne zni-
žovala TK. Jedná sa o značné sklamanie od-
bornej verejnosti, ale s cenným upozorne-
ním na to, že nové sľubné metódy nemajú
byť prijímané nekriticky. Prebudil sa však
záujem o predtým pozabúdanú skupinu pa-
cientov s AH nereagujúcou dostatočne na
liečbu, pričom práve títo mávajú často ťaž-
ké orgánové postihnutie a sú vysoko ohro-
zení KV príhodami. Z týchto dôvodov je
opodstatnená snaha nájsť ďalšie liečebné
postupy a výsledne zlepšiť dlhodobú prog-
nózu chorých s AH nereagujúcu na liečbu
(J. Ceral, M. Solař, Hradec Králové).

Artériová hypertenzia a fibrilácia predsie-
ní: častý klinický problém

Artériová hypertenzia je najčastejším
KVO s prevalenciou v dospelej populácii
20 - 50 % (Odporúčania EHS/EKS, 2013)
a spolu s fajčením, diabetom, dyslipidémi-
ou a obezitou (najmä abdominálnou) je i
jednym z najvážnejších RF cievnych moz-
gových príhod, ischemickej choroby srdca
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(ICHS) a ischemickej choroby dolných kon-
čatín (ICHDK). Fibrilácia predsiení je naj-
častejšou dysrytmiou, ktorej výskyt prud-
ko stúpa vekom a pohybuje podľa rôznych
odhadov okolo 1 - 2 % populácie (v popu-
lácii starších ako 60 rokov je prevalencia
najmenej 5 %) a vďaka predlžovaniu prie-
merného veku populácie je pravdepodob-
né postupné narastanie frekvencie tejto po-
ruchy rytmu. A výskyt AH u chorých s fib-
riláciou predsiení (FiP) je veľmi častý (pre-
valencia 50 - 90 %). Meranie tlaku krvi pri
FiP nebýva ľahké vďaka veľkej variabilite
frekvencie srdca, sdcovej kontrakcie a sys-
tolického objemu. Pre veľkú variabilitu TK
sa odporúča používať auskultačnú techni-
ku a vykonávať aspoň tri merania. Oscilo-
metrická metóda merania TK je všeobec-
ne považovaná za menej presnú (niektoré
štúdie potvrdzujú, že merajú presne len sys-
tolickú komponentu, Stergiou a spol., 2012).
Väčšina automatických tlakomerov je vali-
dizovaná a kalibrovaná len pre pacientov
so sinusovým rytmom. Avšak recentná štú-
dia Pagonasa a spol., 2013 porovnávala me-
ranie TK na paži automatickým oscilomet-
rickým prístrojom R5 Professional Omron,
alebo na paži rovnakým prístrojom a výs-
ledky boli porovnávané s invazívne mera-
ným TK. Neboli zistené rozdiely systolické-
ho či diastolického TK u osôb so sinuso-
vým rytmom či FiP, ak boli použité tri me-
rania TK po sebe. Zdá sa tak, že pre mera-
nie TK u jedincov s FiP možno použiť i
niektoré validizované automatické oscilo-
metrické tlakomery za podmienky aspoň
troch meraní. Vzťah medzi AH a FiP je
komplexný; AH, hypertrofia ľavej komory
srdca (HĽK), dilatácia ľavej predsiene (ĽP)
sú nezávislými RF vzniku FiP, k tým naj-
dôležitejším ďalej patria vek, DM, obezita,
metabolický syndróm, alkoholizmus, faj-
čenie klinické situácie ako chlopňové chy-
by, zlyhávanie srdca, infarkt myokardu, synd-
róm spánkového apnoe. Z nich je však AH
považovaná za jeden z hlavných patoge-
netických faktorov vzniku tejto dysrytmie.
AH je nejvýznamnejším RF vzniku CMP a
v prítomnosti fibrilácie predsiení sa toto

riziko ďalej významne zvyšuje (Athanasios
a spol., 2012). Dosiahnutie normálnych hod-
nôt TK u chorých s AH a FiP je preto
veľmi dôležité s ohľadom na vysoké riziko
KV príhod, najmä CMP v tejto populácii.
A je to dôležité i vďaka častej chronickej
antikoagulačnej lečbe s ohľadom na po-
tenciálne zníženie rizika intracerebrálne-
ho a extracerebrálneho krvácania pri zní-
žení TK. Antihypertenzíva znižujú riziko
FiP prevažne vlastným znížením TK;
napriek tomu môžu existovať v rámci jed-

notlivých tried antihypertenzív i iné me-
chanizmy, ako je ovplyvnenie HĽK srdca
či remodelácie ĽP, sympatickej nervovej
aktivity, apod. Tab. 1 uvádza hlavné odpo-
rúčania EHS/EKS u pacientov s AH a FiP.

V metaanalýze 11 randomizovaných
kontrolovaných klinických štúdií (Healey
a spol., 2005) autori zistili, že inhibítory
RAS významne znižujú relatívne riziko
(RR) novo vzniklej FiP o 28 % (15 - 40 %),
ale tento prínos sa týkal len pacientov so
systolickou dysfunkciou, alebo HĽK srdca.
V inej metaanalýze (Kalus a spol., 2006)
bolo podávanie inhibítorov ACE (ACE-i)
alebo antagonistov angiotenzínu II (sarta-
nov) spojené s relatívnym znížením rizika

Tab. 1: Liečba AH pri fibrilácii predsiení

1. Hlavným cieľom je zníženie TK        
per se

2. Blokátory RAS znižujú riziko novo 
vzniklej FiP. Tento účinok bol ale 
pozorovaný hlavne u vysoko riziko-
vých pacientov, najmä s dysfunkciou 
ĽK, HĽK srdca a po infarkte myo-
kardu

3. Beta-blokátory a verapamil sú účin-
né pri kontrole frekvencie srdca a 
snáď pri udržiavaní sinusového ryt-
mu. Niet dostatok dôkazov 
ohľadom ich podávania pri preven-
cii novo vzniklej FiP

4. U ostatných tried antihypertenzív 
nemáme dostatok dôkazov
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novovzniklej FiP o 49 %, resp. v štúdii
Schneidera a spol (2010) znížila blokáda
RAS riziko FiP o 32 % a účinok ACE-i a
sartanov bol rovnaký. V štúdiách TRAN-
SCEND, PROFESS, HOPE, CAPRAF,
ACTIE-1 a GISSI-AF neboli pozorované
žiadne významné rozdiely v ovplyvnení ri-
zika FiP medzi podávanými inhibítormi
RAS a placebom. V sekundárnej prevencii
znížila blokáda RAS šancu recidívy FiP
po kardioverzii o 45 % a pri farmakologic-
kej liečbe o 63 % (Schneider a spol. 2010).
U chorých so zlyhávaním srdca znižujú výs-
kyt novo vzniklej FiP okrem blokátorov
RAS i beta - blokátory a antagonisty mine-
ralokortikoidných receptorov (Mancia a
spol., EHS/EKS, 2013). Napriek určitým
nejasnostiam ohľadom výberu antihyper-
tenznej liečby u chorých s AH a FiP je zrej-
mé, že farmakologická antihypertenzná
liečba znižuje nielen riziko CMP, ale aj FiP.
Ak dôjde pri FiP k CMP, je jej klinický
priebeh závažnejší, dochádza k ťažšiemu ne-
urologickému postihnutiu a mortalita je
dvojnásobná v porovnaní s pacientami bez
FiP (Heidbuchel a spol, 2013). Častejšie
tiež dochádza k recidívam CMP. V prí-
tomnosti FiP dochádza k zvýšenej poho-
tovosti k tvorbe trombov s následným rizi-
kom embolizácie do mozgového riečiska.
Najúčinnejšie pacientov s FiP chráni pred
CMP dlhodobé podávanie antikoagulač-
nej liečby (AKL) - významne znižuje výs-
kyt CMP i systémových embolizácií pri
FiP (Athanasios a spol., 2012). Ešte done-
dávna bola AKL obmedzená len na anta-
gonistov vitamínu K (AVK, warfarin), kto-
rá však má rad praktických nevýhod, ako
napr. pomalý nástup a pomalé odoznieva-
nie účinku, interakcie a ovplyvnenie účin-
nosti warfarinu radom faktorov ako je stra-
va, lieky a nutnosť monitorácie liečby s
častými odbermi krvi na laboratórne tes-
ty. Adherencia k dlhodobému používaniu
AVK je navyše pomerne nízka. V posled-
nej dobe došlo k vývoju nových antikoa-
gulačných látok, ktoré pôsobia priamou in-
hibíciou trombinu (dabigatran), alebo in-
hibíciou aktivovaného koagulačného fak-

toru X (rivaroxaban, apixaban, edoxaban),
Athanasios a spol., 2012; Heidbuchel a
spol., 2013. Ukázalo sa, že majú minimál-
ne rovnako dobrú účinnosť (alebo dokon-
ca sú účinnejšie ako warfarin) a preto pred-
stavujú vhodnú alternatívu k AVK v pre-
vencii CMP u pacientov s nevalvulárnou
FiP. Výhodou nových AKL je tiež kratší
biologický polčas, a tak rýchlejší nástup
učinku, predikovateľný účinok bez nutnos-
ti monitorácie ako aj menej potravinových
a liekových interakcií (Heidbuchel a spol.,
2013). Súčasťou liečby pri FiP (s AH ale-
bo bez nej) je aj komplexný prístup k ob-
nove/udržaniu sinusového rytmu, vrátane
zváženia nefarmakologickej liečby (J. Wi-
dimský jr., Praha).

Liečba hypertenzie u chorých po cievnych
mozgových príhodách

Cievne mozgové a koronárne príhody
predstavujú na prahu tretieho tisícročia dve
najčastejšie príčiny úmrtí. CMP sú príči-
nou 9 % mortality na celom svete a po ko-
ronárnych príhodách sú druhou najčastej-
šou príčinou úmrtí a hlavnou príčinou in-
validity. Podiel úmrtí v dôsledku CMP je
vyšší v priemyslovo vyspelých krajinách
(10 - 12 %) a 12 % z týchto úmrtí nastáva
u osôb do 65 roku veku (Donnan a spol.,
2008). Vo vyspelých krajinách v posled-
ných 30 - 40 rokoch síce klesá mortalita
na CMP a koronárne príhody, ale vzhľa-
dom na starnutie populácie a nárast inci-
dencie CMP vekom možno v budúcich 20
rokoch očakávať výraznú záťaž CMP pre
celú spoločnosť. Česká republika zatiaľ
stále patrí medzi krajiny s vysokou úmrt-
nosťou na CMP, i keď od r. 1985 je pozo-
rovaný výraznejší pokles v úmrtnosti (viac
než 60 % u oboch pohlaví, Cífkova a spol.,
2010). Recidívy CMP predstavujú 1/4 všet-
kých CMP, pričom recidívu možno zhru-
ba v polovici prípadov považovať za zlyha-
nie sekundárnej prevencie. Liečba AH u pa-
cientov po prekonanej CMP znižuje riziko
recidívy. Cieľom práce autorov bolo analy-
zovať liečbu AH u chorých po ischemic-
kej CMP, ktorí boli hospitalizovaní pre pr-
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vú ischemickú CMP v Thomayerovej ne-
mocnici v Prahe a vo Fakultnej nemocni-
ci v Plzni (ambulantné vyšetrenie, n= 423,
priemerný vek 66,3+–10 rokov s mediánom
495 dní od CMP). AH v anamnéze malo
349 chorých (83 %), priemerné hodnoty
TK boli 140,4+–21,7/82,0+–11,8 mm Hg, niž-
šie boli u žien), antihypertenznú farmako-
logickú liečbu užívalo 336 pacientov (80 %)
celého súboru, 96,3 % pacientov s anam-
nézu AH). V liečbe AH prevažovala kom-
binácia troch a viacerých liekov. V mono-
terapii liečby AH u chorých po ischemic-
kej CMP dominujú inhibítory ACE (66 %),
nasledované beta - blokátormi (10,6 %) a
blokátormi vstupu kalcia do bunky, BKK
(10,6 %). V porovnaní s predchádzajúcim
prierezovým vyšetrením v rámci štúdie MO-
NICA z r. 2000 - 2009 (Cífková a spol.,
2011) výrazne bola posilnená kombinova-
ná liečba AH. V dvojkombinácii boli naj-
častejšie podávané ACE-i a BKK; v troj-
kombinácii dominovali ACE-i s diuretika-
mi a beta - blokátormi, poprípade ACE-i,
BKK a beta - blokátory. Viac než polovica
pacientov po CMP nedosahovala teda hod-
nôt TK < 140/90 mm Hg a uspokojivé hod-
noty TK dosahovalo len 40,6 % chorých.
Podľa súčasných európskych odporúčaní
pre liečbu AH (2013) má byť medikamen-
tózna liečba iniciovaná u pacientov po CMP
alebo TIA, ak sa systolický TK pohybuje v
rozmedzí 140 - 159 mm Hg s cieľom do-
siahnúť systolický TK < 140 mm Hg; u

starších chorých po CMP a TIA je možno
postupovať menej radikálne a začať liečbu
pri vyšších hodnotách; podobne cieľové
hodnoty pre systolický TK môžu byť u star-
ších chorých vyššie (R. Cífková, P. Wohlfahrt,
A. Krajčoviechová, J. Vaněk, O. Mayer jr., M.
Jozífová, J. Červená, L. Černá, V. Lánska,
Praha).

Liečba hypertenzie v akútnej fáze cievnej
mozgovej príhody

Liečba vysokého TK v primárnej a se-
kundárnej prevencii je dostatočne známa.
Pre liečbu AH v akútnej fáze CMP však
máme bohužiaľ stále málo údajov a súčas-
né odporúčania sú výsledkom klinického
prístupu a neopierajú sa o dôkazy. AH v
akútnej fáze CMP sa vyskytuje u 75 % cho-
rých s ischemickou CMP a u 80 % pacien-
tov s hemoragickou CMP. V prvých dňoch
pri ischemickej CMP dochádza autoregu-
lačným mechanizmom k zvýšeniu TK, kto-
rý u väčšiny pacientov po niekoľkých dňoch
spontánne klesá na pôvodné hodnoty. Pre-
to sa odporúča znižovať TK v akútnej fáze
až keď jeho hodnota presiahne hranicu
220/120 mm Hg, alebo ak je sprevádzaná
ďalšími závažnými stavmi ako je hyperten-
zná encefalopatia, disekcia aorty, akútne
renálne zlyhanie, zlyhávanie srdca, pľúcny
edém alebo akútny koronárny syndróm
(AKS). Pri hemoragickej príhode sa odpo-
rúča znížiť TK pri hodnotách nad 160/110
mm Hg. Ak je plánovaná trombolýza, TK

Tab. 2: Antihypertenzná intravenózna liečba pri ischemických cievnych mozgových prího-
dách

Systolický TK ≥ 220 mm Hg Urapidil 10 - 50 mg i. v., potom
pri opakovanom meraní 4 - 8 mg i. v. do dávky 100 mg
Diastolický TK 120 - 140 mm Hg, Esmolol (bolus 200 mg a potom
alebo obe situácie 200 - 300mg/hod.)

Enalaprilát (0,625 - 1,25 mg)
Parenterálne: labetalol 5 - 20 mg i. v.

Diastolický TK ≥ 140 mm Hg Nitroglycerin 5 mg i. v., 
potom 1 - 4 mg/hod.
Niroprusid sodný 1 - 23 mg 
(aplikovaný len zriedka)
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má byť znížený pod hodnotu 180/110 mm
Hg, a ak je TK nižší ako uvedené hranice,
je treba postupovať individuálne. Prudké
zníženie TK najmä u chorého, ktorý je a-
daptovaný na vysoký TK, môže viesť k moz-
govej hypoperfúzii a zhoršeniu stavu. TK
by mal byť meraný v akútnej fáze ischemic-
kej CMP každých 15 min. v prvých dvoch
hodinách, každých 30 min. v nasledujú-
cich 6 hodinách a potom každú hodinu v
nasledujúcich 16 hodinách. V prípade nut-
nosti sú indikované i. v. antihypertenzíva
(nitroprusid sodný, hydralazin, najlepšie v
kombinácii s beta - blokátorom, labetalol,
esmolol, enalapril a nicardipin), tab. 2.

Nádejná sa zdá možnosť užívať trans-
dermálne podávaný glycerol trinitrát, kto-
rý znižuje TK u pacientov s akútnou CMP
so zachovaním dostatočného prietoku CNS.
Výhodou je ľahké použitie a možnosť okam-
žitého odstránenia pri dosiahnutí požado-
vanej hodnoty TK (Spence, 2007). Pri tran-
zitórnom ischemickom ataku sa snažíme
postupne znižovať TK perorálnymi anti-
hypertenzívami. Maximálne zníženie TK
pri hodnotách 140 - 180/90 - 100 mm Hg
má byť 10 - 15 % (20 mm Hg) za 2 hodiny
a 20 % (30 mm Hg) za 24 hodín. Pri TK
180 - 220/100 - 120 mm Hg maximálne o
10 - 15 % (20 - 30 mm Hg) za 2 hodiny a
o 20 % (30 - 40 mm Hg) za 24 hodín a u
220/120 mm Hg a viac maximálne o 20 %
za prvú hodinu a dosiahnutie TK 180/105
mm Hg do 48 hodín. U ďalších subtypov
ischemickej CMP je snaha znížiť TK vyšší
ako 220/120 mm Hg maximálne o 20 % za
prvú hodinu a dosiahnuť hodnôt TK 180/
105 mm Hg do 48 hodín. TK 180 - 220/
105 - 120 mm Hg potom znižovať len v
prípade inej indikácie (akútny infarkt myo-
kardu, zlyhávanie srdca, akútne renálne
zlyhanie, disekujúca aneuryzma srdcovni-
ce, nestabilná angina pectoris) a podáva-
nie trombolytickej liečby (nutný TK <
185/110 mm Hg). TK 110 - 180/70 - 105
mm Hg neliečiť. U liečených osôb s AH je
odporúčaný optimálny TK 180/100 - 105
mm Hg, v ostatných prípadoch 160 - 180/
90 - 100 mm Hg. TK < 110/70 mm Hg je

nutné zvýšiť nad 120/80 mm Hg doplne-
ním objemu tekutín, volumexpandérmi a
vazopresormi. Bolo vykonaných len málo
randomizovaných štúdií testujúcich liečbu
u akútnych chorých (napr. štúdie BEST s
použitím beta - blokátorov, Barer a spol.,
1988), v ktorej atenolol, alebo proprano-
lol podávaný behom prvých 48 hodín výz-
namne zhoršil prognózu oproti placebu v
skupine 302 pacientov s akútnou CMP).
V inej štúdii bol testovaný blokátor vstupu
kalcia do bunky nimodipin podaný intra-
venózne, oproti placebu. I tu však bol skú-
maný liek horší ako placebo a naviac sa
ukázalo, že čím vyššia bola dávka nimo-
dipinu (a čím nižší bol dosiahnutý TK),
tým horšia bola prognóza. Jedinou po-
merne úspešnou intervenciou bola štúdia
ACCESS (Acute Candesartan Cilexetil Eva-
luation in Stroke Survivor), Schrader a spol.,
2003, v ktorej skupina pacientov, ktorá
užívala candesartan už v akútnej fáze CMP
mala významne nižšiu mortalitu a menší
výskyt všetkých KV príhod po dobu 12
mesiacov od vzniku CMP. I na základe tej-
to štúdie možno candesartan považovať
za bezpečný liek pri akútnej CMP. Táto
štúdia bola podnetom na rozsiahlu štúdiu
SCAST (Sandset a spol., 2011), v ktorej 2
000 pacientov s akútnou CMP (ischemic-
kou i hemoragickou) bolo randomizova-
ných na candesartan alebo placebo. Lieč-
ba bola podávaná po dobu 7 dní v akútnej
fáze iktu vo vzostupných dávkach od 4 - 16
mg candesartanu, alebo placeba. Výsledky
priniesli znovu sklamanie - nebol nájdený
žiadny rozdiel v mortalite a výskyte KV prí-
hod v 6 mesiacoch od CMP. Pacienti s
akútnou ischemickou CMP liečení trom-
bolytikami vyžadujú starostlivé sledovanie
TK, najmä v prvých 24 hodinách. Ak je sys-
tolický TK 180 mm Hg a vyšší alebo dias-
tolický TK ≥ 110 mm Hg, je potrebné ho
znížiť vnútrožilnou liečbou. Liečba pri he-
moragickej cievnej mozgovej príhode. TK
pri intracebrebrálnom krvácaní je obvykle
zvýšený a často prispieva k ďalšiemu rastu
hematómu behom prvých niekoľkých ho-
dín po vzniku CMP (pričom i 10 % zväč-
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šenie hematómu je spojené so zhoršením
prognózy, vrátane možnej smrti). Cieľom
je teda zastavenie krvácania a tým i zmen-
šenie veľkosti hematómu v mozgu. Štúdia
INTERACT (Patarroyo, 2012) dokázala, že
intenzívnejšia antihypertenzná liečba s cie-
ľom dosiahnúť systolický TK < 140 mm Hg
dokázala spomaliť rast hematómu. Ďalšia
štúdia potvrdila, že systolický TK _ 160
mm Hg bol spojený s výraznejším náras-
tom objemu intracerebrálneho hematómu
než TK < 150 mm Hg (Ohwaki, 2004). TK
teda znižujeme už od hodnôt 160/110 mm
Hg pri opakovanej kontrole neurologické-
ho nálezu. Cieľom liečby je udržiavať opti-
málnu perfúziu mozgu v prvých 72 hodi-
nách, ak je TK ≥ 160/110 mm Hg, máme
ihneď začať s liečbou. Pri TK 160-110/70-
- 110 mm Hg neliečime. A pri TK < 110/
70 mm Hg je potrebné zvýšiť TK nad 120/
80 mm Hg volumexpandérmi, vazopresor-
mi. V liečbe AH pri mozgovom krvácaní
použijeme i. v. infúznu liečbu s nitroprusi-
dom sodným (0,3 ug/kg/min.) alebo izo-
sorbitdinitrát s malou dávkou beta - bloká-
tora alebo nicardipin 5 - 15 mg/hod. v i. v.
infúzii. Pri mozgovom opuchu podávame
manitol 20 % v infúzii. U pacientov s krvá-
caním do mozgu potvrdeným CT alebo
NMR znižujeme TK na úroveň 150/100
mm Hg. Pri subarachnoidálnom krvácaní
bráni vazospazmu mozgových ciev nimo-
dipin (event. isradipin) a používa sa v neu-
rológii spolu s chirurgickou liečbou. Kon-
com r. 2013 bola publikovaná štúdia Fu-
kuoka Stroke Registry (Ishitsuka a spol.,
2014), ktorá priniesla niektoré ďalšie úda-
je k možnému riešeniu. Jednotlivé podty-
py CMP boli potvrdené pomocou CT ale-
bo NMR a boli klasifikované ako hemo-
ragické a ischemické (n=5 146, toho 4 345
s CMP ischemického pôvodu). Celkom
53,1 % bolo liečených antihypertenzívami
pred príhodou, 22,6 % vyžadovalo pokra-
čovanie liečby pre výskyt KVO a u ostat-
ných bola liečba vysadená, ak TK po CMP
nedosiahol 180 mm Hg u pacientov s trom-
bolýzou a cez 220 mm Hg bez tromboly-
tickej terapie. Priemerný vek v štúdii bol

70 rokov, a ženy bol zastúpené v 40 %, 76 %
pacientov malo AH a 33,4 % dostávalo an-
tihypertenznú liečbu v prvých troch dňoch
po prijatí. Vyššia hodnota TK po CMP bo-
la spájaná s nižšou pravdepodobnosťou úp-
ravy neurologického nálezu a vyšším rizi-
kom neurologického poškodenia a bohu-
žiaľ i horšími výsledkami funkčných tes-
tov. Tieto údaje znamenajú, že vyššie hod-
noty TK po akútnej mozgovej príhode nie
sú celkom výhodné, ovšem nie je to stále
dostatočný dôkaz pre liečbu v akútnej fá-
ze CMP. Sú potrebné ďalšie štúdie, ktoré
by viedli k ďalšiemu porozumeniu vzťahu
TK a závažnosti neurologického poškode-
nia u týchto stavov (M. Souček, P. Kruž-
liak, Brno).

Hypertrofia ľavej komory
Tlakové preťaženie akéhokoľvek pôvo-

du, vrátane systémovej AH (esenciálnej i
sekundárnej) vedie k navodeniu adaptač-
ných zmien myokardu a remodelácii ľavej
komory srdca (Opie a spol., 2006). Okrem
hypertrofie svalových vlákien a nárastu
celkovej hmotnosti ĽK dochádza i k zme-
nám veľkosti dutiny ĽK a pomeru medzi
hrúbkou myokardu a objemom komory.
Klasicky je možné pomocou zobrazova-
cích techník popísať niekoľko typov štruk-
turálnej remodelácie s odlišným prognos-
tickým významom (aj keď ide o pomerne
malú štrukturálnu zmenu bolo dokázané,
že koncentrická remodelácia ĽK je spoje-
ná s nárastom rizika KV komplikácií). A
okrem samotnej hypertrofie vlákien do-
chádza pri AH k rade sekundárnych zmien
- zmnoženie extracelulárnej matrix s in-
tersticiálnou a perivaskulárnou fibrózou,
čo má priamy vplyv na stratu compliance
ĽK a zhoršenie jej plnenia. I hemodyna-
mické zmeny vedúce k zhoršeniu perfúzie
vplyvom zvýšeného diastolického TK v
súvislosti s alterovanou poddajnosťou ko-
mory a predĺženou relaxáciou myokardu
môžu mať podiel (prietok v diastole je pre
koronárnu perfúzie rozhodujúci). Výsled-
kom je ďaleko vyššia vulnerabilita myokar-
du k akejkoľvek ischémii. Fibrotické zme-
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ny môžu byť samozrejme tiež dôsledkom
prekonaných infarktov myokardu. Hyper-
trofia ľavej komory srdca (HĽK) je spo-
čiatku spojená so zdanlivo zachovanou sys-
tolickou funkciou, ale kontraktilita indivi-
duálnych myocytov klesá a prakticky vždy
sa začína rozvíjať porucha plnenia ĽK - a
nielen aktívny proces relaxácie ale i pasív-
ne vlastnosti ĽK, teda compliance a rozví-
ja sa postkapilárna pľúcna hypertenzia a
obraz zlyhávania srdca so zachovanou sys-
tolickou funkciou (HF-PEF - heart failure
with preserved ejection fraction). Prítom-
nosť EKG známok HĽK srdca je spojená
s vyšším výskytom KV komplikácií a úmr-
tí. Echokardiograficky stanovená hmot-
nosť ĽK je prognostickým faktorom KV
morbidity a mortality, a dokonca mortali-
ty zo všetkých príčin. Okrem vysokého ri-
zika zlyhávania srdca je ďalším z mož-
ných vysvetlení zvýšenej mortality cho-
rých s HĽK srdca tiež vyšší výskyt porúch
rytmu (Siegel a kol., 1990). Prognostický
vplyv HLK srdca sa však vzťahuje naprí-
klad tiež na výskyt CMP (Bikkina a spol.,
1994). Diagnóza HĽK srdca bola tradične
založená na hodnotení klasického 12zvo-
dového EKG, a toto zostáva i dnes súčas-
ťou vstupného vyšetrenia pacientov s vy-
sokým TK. Špecificita a senzitivita EKG
však nie je dostatočná a diagnostika hy-
pertrofie sa postupne stala doménou zob-
razovacích metód, predovšetkým echokar-
diografie. Na druhej strane HĽK srdca de-
tekovaná EKG je prognosticky závažným
nálezom, najmä u chorých, u ktorých sú
okrem voltážových kritérií prítomné i znám-
ky zaťaženia ĽK. Echokardiografické sta-
novenie hmotnosti ľavej komory vychádza
z geometrických modelov, ktorých plat-
nosť bola overená porovnávaním s patolo-
gicko - anatomickými meraniami. Najjed-
noduchšie rovnice vychádzajú z hodnote-
nia veľkosti dutiny ĽK a hrúbky stien po-
mocou spôsobu M a komplikovanejšie mo-
dely sú založené na dvojrozmernom zob-
razení. Do klinickej praxe sa postupne dos-
táva i 3D echokardiografia (zatiaľ s prob-
lémami celkovej kvality zobrazenia) a jej

využívanie by malo umožniť prekonať nie-
ktoré zásadné nedostatky 2D zobrazenia
(zvl. pri nehomogénnej anatómii komo-
ry). V posledných rokoch sa zlatým štan-
dardom pre stanovenie hmotnosti ĽK srd-
ca sa stala magnetická rezonancia srdca
(CMR - cardiac magnetic resonance). Jed-
nak pre omnoho vyššiu kvalitu zobrazenia
myokardu ako pri echokardiografii a tiež
pre vyššie priestorové rozlíšenie ako echo-
kardiografia. CMR tiež umožňuje zobra-
zenie v akejkoľvek rovine, výrazne lepšia
je i reprodukovateľnosť merania hmotnos-
ti (Gardner a spol., 2009). Pri kvantifiká-
cii hypertrofie ĽK srdca je možné využiť
tiež modernú multidetektorovú výpočtovú
tomografiu (MDCT), korelácia medzi
MDCT a CMR je veľmi vysoká. Ale pre
bežnú prax sa MDCT príliš nehodí (záťaž
radiačná, kontrastom), skôr len u pacien-
tov, u ktorých je ďalšia indikácia vykona-
nia MDCT, najčastejšie CT koronarografia.
Najpotentnejšími liekmi na navodenie re-
dukcie HĽK srdca sú sartany a ACE-i spo-
lu s dlhodobo pôsobiacimi BKK (Cruis-
hank a spol., 1992; DahlÖf a spol., 1992;
Schmieder a spol., 1996). Naopak, najme-
nej efektívnymi liekmi sa ukázali byť beta
- blokátory. Z nich však carvedilol, meto-
prolol, bisoprolol a do istej miery i nebi-
volol dokázali vysokú účinnosť u chorých
so zlyhávaním srdca. Platí to i o schop-
nosti zabrániť remodelácii ĽK po preko-
nanom infarkte myokardu, kde sa ako naj-
účinnejšia javí kombinácia ACE-i alebo
sartanov s beta - blokátormi. A beta - blo-
kátory sú nenahraditeľné pri dekompen-
zovanej hypertrofii so systolickou dysfunk-
ciou. I keď diuretiká boli dlho považované
za menej účinnú liečbu (a malo sa za pre-
ukázané, že vedú k regresii hmotnosti pre-
dovšetkým redukciou jej objemu), dobrú
účinnosť novších diuretík v dosiahnutiu reg-
resie hypertrofie potvrdila porovnávacia
štúdia indapamidu s enalaprilom (Gosse a
spol., 20000), a tieto výsledky potvrdzuje
i metaanalýza Schmiedera a spol (1996)
(A. Linhart, Praha).

Sympózium už má svoju veľmi peknú
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tradíciu (už 12. ročník). Artériová hyper-
tenzia je zaujímavým multidisciplinárnym
odborom vnútorného lekárstva a organi-
zátori opäť vybrali pre účastníkov aktuali-
ty z rôznych oblastí tejto problematiky s
pestrou multiodborovou problematiku toh-
to najčastejšieho kardiovaskulárneho ocho-
renia. Zvolené témy prezentovali renomo-
vaní odborníci oborov úzko súvisiacich s
artériovou hypertenziou. Odpovedali na
otázky našej každodennej praxe, v ktorej
sa s pacientami s artériovou hypertenziou
stretáva a nad nimi zamýšľa široký rad od-
borností lekárov: praktickí lekári, internis-
ti, geriatri, invazívni a neinvazívni kardio-
lógovia, metabológovia - diabetológovia,
nefrológovia, endokrinológovia, neurológo-
via, psychológovia, radiológovia, psychiat-
ri, lekári z kúpeľných ústavov, odborníci
telovýchovného lekárstva, pediatrie, doras-
toví odborníci i odborníci posudkovej služ-
by. V prestávkach sympózia sa konala výs-

tavka farmaceutických firiem s občerstve-
ním a príjemnou diskusiou kolegov, z aka-
demickej i pôdy rutinnej praxe, všetko ale
priaznivcov klinickej hypertenziológie.
Akcia bola tradične výborne zorganizova-
ná a splnila všetky náročné očakávania pri
návšteve už tohto dvanásteho podujatia.

Adresa autora
Doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., 
mim. profesor-prednosta
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF
UPJŠ Košice
Centrum pre výskum, diagnostiku a
liečbu hypertenzie
Vysokošpecializovaný odborný ústav
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach 
n. o., Strojárenská 13
040 01 Košice-Staré Mesto
tel. +421556824350, 349
fax: +421556824218 
e-mail: marian.snincak@upjs.sk
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ZOMREL Doc. MUDr. et RNDr. MIROSLAV PALÁT, CSc.

Doc. MUDr. et RNDr. Miroslav Palát,
CSc. sa narodil 30. augusta 1927 v No-
vých Mitrovicích v plzenskom okrese v ro-
dine učiteľa Josefa Paláta. Keď mal Miro-
slav 11 rokov, presťahovala sa rodina do ok-
resného mesta Rokycany za tým účelom,
aby spoločne s o rok mladším bratom Jo-
sefom chodili na gymnázium. Po maturite
v roku 1945 nastúpil na Lekársku fakultu
Univerzity Karlovej v Plzni, kde promoval
v roku 1952. Po promócii nastúpil ako se-
kundárny lekár na Kliniku vnútorných cho-
rôb k prof. Bobekovi, potom prešiel na in-
terné oddelenie NsP Trenčín, odtiaľ na
krátku dobu do Piešťanských kúpeľov a na
Štrbské Pleso. V roku 1953 prešiel praco-
vať na Povereníctvo zdravotníctva na Sprá-
vu kúpeľov. Od roku 1954 do roku 1960
pracoval ako odborný asistent Fyziatrickej
kliniky LF UK v Bratislave. (neskôr II.
internej klinike) u profesora Juraja Hen-
sela. Tam, mimo iného, uskutočnil aj prie-
kopnícke invazívne meranie parciálnych tla-
kov krvných plynov v srdci pri telesnej zá-
ťaži. Tento odborný záujem o fyziológiu kar-
diovaskulárneho systému pri záťaži v zdra-
ví i ochorení srdca a ciev ho sprevádzal
celý profesionálny život. V rokoch. 1960 -
1962 vykonával funkciu vedúceho Rehabi-
litačného oddelenia Mestského ústavu
národného zdravia. V období 1962 – 1975
bol vedúcim Katedry anatómie a fyzioló-
gie človeka na Fakulte telesnej výchovy a
športu UK. Od r. 1975 do r. 1990 bol pred-
nostom rehabilitačného oddelenia, neskôr
kliniky Dérerovej nemocnice. Od roku 1960
bol vedúcim Katedry rehabilitačných pra-
covníkov Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie
stredných zdravotníckych pracovníkov, v
rokoch 1984 až 1990 bol vedúcim Subka-
tedry FBLR Inštitútu pre ďalšie vzdeláva-
nie lekárov a farmaceutov. Po odchode z
Dérerovej nemocnice v roku 1990 pôsobil
ako vedúci Rehabilitačného oddelenia v
Poliklinike Slovnaft v Bratislave.

Doc. Palát získal v roku 1956 atestáciu
z vnútorného lekárstva I. stupňa, v roku
1961 atestáciu z vnútorného lekárstva II.
Stupňa, v roku 1971 hodnosť kandidáta le-
kárskych vied, v roku 1973 nadstavbovú
atestáciu z fyziatrie, balneológie a liečeb-
nej rehabilitácie, v roku 1979 ukončil štú-
dium na Prírodovednej fakulte UK v Bra-
tislave v odbore antropológia a rok neskôr
získal titul RNDr. V roku 1968 pôsobil
ako hosťujúci docent na Inštitúte telesnej
výchovy a športu filozofickej fakulty Mar-
tina Luthera v Halle (NDR). V roku 1987
bol menovaný docentom v odbore vnútor-
ného lekárstva. Za tridsať rokov vychoval
na Slovensku dve generácie pracovníkov v
rehabilitácii.

Publikačná činnosť doc. Paláta je veľ-
mi bohatá. Uverejnil 5 monografí, okolo
350 článkov v odborných časopisoch a od-
prednášal cez 200 odborných prednášok.
Zvlášť významná je jubilantova edičná čin-
nosť. V roku 1966 založil celoštátny časo-
pis Rehabilitácia a úspešne ho viedol 25
rokov. V roku 1990 založil ďalší časopis,
Eurorehab.

Keď v roku 1995 vznikol časopis slo-
venských a českých geriatrov, Geriatria,
stal sa doc. Palát jeho výkonným redakto-
rom a v tejto funkcii pôsobil až do konca
roku 2006. Nás, ktorí sme v dobe začiat-
kov časopisu nevedeli, ako sa časopis robí,
to ochotne naučil, za čo sme mu vďační.
Spoluprácou pri vydávaní Geriatrie sa
doc. Palát výrazne zaslúžil o rozvoj tohto
vedného odboru na Slovensku.

Doc. MUDr. et RNDr. Miroslav Palát,
CSc. zomrel v Bratislave dňa 27. januára
2014 vo veku nedožitých 87 rokov. Sloven-
ská gerontologická a geriatrická spoločnosť
ako i redakcia časopisu Geriatria vysoko
hodnotí jeho zásluhy o rozvoj časopisu a
úprimne želie jeho odchodu.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
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K  PÄŤASEDEMDESIATINÁM
Prof. MUDr. Ladislava Hegyiho, DrSc.

S pribúdajúcim vekom čas plynie stále
rýchlejšie a človek sa nestíha diviť, ako
rýchlo sa nedávny sedemdesiatnik ocitá
pred ďalším, ešte vzácnejším životným ju-
bileom. Situácia je prekvapujúcejšia vtedy,
ak sa jedná o osobnosť, ku ktorej viažu
človeka priateľské aj pracovné putá od
mladých čias – v prípade jubilanta od zák-
ladnej vojenskej služby.

Profesor MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
sa narodil 27. mája 1939 v Bratislave, kde
aj maturoval. Lekársku fakultu ukončil v
r. 1963 v Olomouci, odkiaľ sa vracia na Slo-
vensko už ako mladoženáč. Okrem výberu
verného a vzácneho životného partnera
Šťastena stojí pri ňom aj pri výbere praco-
viska, čo doista ovplyvnilo jeho ďalšiu ces-
tu. Nastúpil na renomované pracovisko vý-
borného internistu a zakladateľa Sloven-
skej gerontologickej spoločnosti, primára
Gressnera. Stáva sa jeho blízkym spolu-
pracovníkom a spoluzakladateľom sloven-
skej geriatrie.

Odborný rast jubilanta od začiatku je-
ho profesionálnej kariéry naberá rýchly spád
a neustále sa zrýchľuje. Už v r.1968 skladá
atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva,
o 3 roky neskôr, v r. 1971 sa stáva internis-
tom II. stupňa, v r. 1983 skladá atestáciu z
geriatrie, o rok neskôr obhajuje titul kan-
didáta lekárskych vied v Prahe, v r. 2000
atestuje zo sociálneho lekárstva a v tom is-
tom roku obhajuje titul DrSc. v Prahe. V
r. 2004 je inaugurovaný za profesora.

Jubilanta možno právom označiť za
moderného medicínskeho polyhistora.
Okrem vnútorného lekárstva, gerontoló-
gie a geriatrie sa v Topoľčanoch zaoberal
aj dorastovým lekárstvom a viedol alergo-
logickú ambulanciu. V Novej Bani bol
okrem zástupcu primára interného odde-
lenia aj primárom Oddelenia klinickej bio-
chémie, v Malackách primárom doliečo-
vacieho oddelenia, riaditeľom Výskumné-
ho ústavu gerontológie, ktorý bol neskôr
premenovaný na Geriatrické centrum a
primárom geriatrického oddelenia.

Profesor MUDr. Ladislav Hegyi sa
narodil v rodine právnika, zrejme tu zde-
dil gény, ktoré determinujú jeho brilantnú
elokvenciu ako aj znalosť piatich jazykov.
Tieto vlastnosti a vedomosti využíva vo
svojej pedagogickej a organizačnej práci
nielen doma, ale i v zahraničí. Svoje vyni-
kajúce organizačné schopnosti využil ako
krajský odborník pre geriatriu v Západo-
slovenskom kraji, kde vybudoval výbornú
geriatrickú sieť. V roku 1996 odchádza
pracovať do Bratislavy na Školu verejného
zdravotníctva Slovenskej postgraduálnej
akadémie medicíny, po transformácii na
SZU (Slovenská zdravotnícka univerzita).
Od roku 2002 do roku 2009 bol vedúcim
Katedry výchovy ku zdraviu a medicínskej
pedagogiky na Fakulte verejného zdravot-
níctva SZU. 

Definoval a zdôvodnil pojem sociálnej
geriatrie. Vypracoval princípy geriatrickej
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dispenzárnej starostlivosti, ktoré uviedol
do geriatrickej praxe, čím prispel aj ku
rozvoju gerontológie na Slovensku. Ako
prvý popísal a definoval geriatrický mala-
daptačný syndróm a upriamil pozornosť
na jeho význam najmä u inštitucionalizo-
vaných seniorov.. Jubilantovou zásluhou
sa sociálna gerontológia stala oficiálne
uznávaným odborom i na Slovensku. V
r.1995 založil časopis Geriatria a dodnes
je jeho vedúcim redaktorom, okrem toho
je vedúcim redaktorom časopisu Verejné
zdravotníctvo a redaktorom časopisu Be-
deker zdravia.

Všetky uvedené aktivity nachádzajú
zákonite svoj odraz aj v bohatej publikač-
nej činnosti, ktorá zahrňuje 14 monogra-
fických prác, 6 učebníc, 268 odborných
publikácií, vrátane 60 zahraničných. Ešte
vyšší je počet prednášok na domácich za-
hraničných a odborných podujatiach..

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi je uzná-
vanou osobnosťou nielen doma, ale aj v
zahraničí. Získal početné ocenenia a vyz-
namenania, vrátane Zlatej medaily SLS,
Gressnerovej medaily, Stodolovej medai-
ly, Reimanovej ceny, Pálfiho srdca a i. V
rokoch 1994-2002 pôsobil ako prezident

SGGS a za svoje zásluhy bol zvolený za
čestného prezidenta. Niekoľko rokov bol
členom Rady vlády SR pre seniorov. Je
čestným členom Generálnej rady EURAG
(Európsky zväz staršej generácie), kde dl-
hé roky pôsobil ako viceprezident. SGGS
ho navrhla na udelenie Niederlandovej
medaily a ceny SLS.

Svoje brilantné jazykové schopnosti,
elokvenciu a jemný, sarkastický humor ho
determinujú nielen ako výborného pred-
nášateľa, ale aj diskutéra. Využíva tieto vlast-
nosti aj vtedy, keď treba čeliť útokom na
seniorov a ich práva.

Pulchra res est homo, si homo est
(Krásna vec je človek, ak je človekom).
Vážený jubilant, milý priateľ!. Dovoľ, aby
som sa Ti v mene všetkých členov SGGS,
v mene všetkých, ktorí Ťa poznajú a v
mene svojom poďakoval za všetko, čo si
doteraz vykonal. Zo srdca Ti želám pevné
zdravie, pracovný elán a pohodu v kruhu
svojich najbližších. Zostaň ešte dlhé roky
takým človekom, akého Ťa už pol storo-
čia poznám. Ad multos annos !

Tvoj Zoltán Mikeš
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JUBILANTI 

50 r.

MUDr. Himmer Vladimír
MUDr. Jandurová Ildikó

55 r.

MUDr. Kiss-Tothová Tatiana 
MUDr. Petőczová Mária 

60 r.

MUDr. Peter Barta MUDr. Jiří Bezečný
MUDr. Emília Bučková MUDr. Vladimír Filip
MUDr. Marta Kostková MUDr. Milev Emil-Dimitrov
MUDr. Ladislav Pásztor MUDr.  Beňadik Nagy
Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH

65 r.
MUDr. Mária Gbelcová
MUDr. Vladimír Križan

70 r.
MUDr. Zuzana Vyberalová 

75 r.
MUDr. Vladimír Čaňo

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. 

80 r.
MUDr. Oľga Eliášová 
MUDr. Eva Kayserová

85 r.
MUDr. Anna Forgoňová 

MUDr. Viktor Vrábeľ

90 r.
MUDr. Emília Hendrichová, CSc. 

MUDr. Alois Kocinger
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Ivan Bartošovič: Vybraná problematika gerontológie a geriatrie I. Vysokoškolské učebné texty. Brati-
slava: Univerzita sv. Alžbety, 2014, 110 normostrán.
Ivan Bartošovič: Vybraná problematika gerontológie a geriatrie II. Vysokoškolské učebné texty. Brati-
slava: Univerzita sv. Alžbety, 2014, 120 normostrán.

Autor, doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD, mim. prof., je jedným z vedúcich predstaviteľov slo-
venskej gerontológie a geriatrie. V uvedených dvoch dieloch vysokoškolskej učebnice predkladá čita-
teľovi dobre spracovaný a moderne pojatý výber z problematiky sociálnej a klinickej gerontológie s
prihliadnutím na slovenské pomery.

I. diel učebnice je členený na kapitoly 1. Základné pojmy, 2. Demografia starnutia, 3. Charakte-
ristiky starnutia a chorôb v starobe, 4. starnutie a vybrané ochorenia orgánových systémov ( kardio-
vaskulárne ochorenia, ochorenia tráviaceho systému, ochorenia vylučovacieho a pohlavného systému,
ochorenia zmyslových orgánov, ochorenia pohybového systému, ochorenia dýchacieho systému, star-
nutie iných orgánových systémov – imunitného, nervového, kože, endokrinného a i. ), 5. Nádory v
starobe, 6. Psychické a psychologické následky starnutia, 7. Komplexné geriatrické posudzovanie, 8.
Literatúra.

II. diel učebnice je členený na kapitoly 1. Sociálne starnutie, dôsledky starnutia, ageizmus, 2.
Sociálne geriatrické syndrómy, 3. Somatické a psychické geriatrické syndrómy, 4. Problematika umie-
rania a smrti u seniorov, 5. Komunikácia so seniormi, 6. Prevencia a faktory životného štýlu u senio-
rov, 7. Farmakoterapia vo vyššom veku, 8. Starý človek v rodine a inštitúcii, 9. Organizácia starostli-
vosti o seniorov, 10. Literatúra.

Oba diely učebnice dokumentuje 7 obrázkov, 26 tabuliek a 5 grafov. Literárnych citácií je 217.
Literatúra je citovaná podľa normy. 

Kým ťažiskom I. dielu je starnutie orgánov a špeciálna geriatria s pomerne podrobnou kapitolou
o geriatrickom vyšetrení, ťažiskom II. dielu je najmä syndromológia a niektoré problémy z oblasti
sociálnej gerontológie. Zameranie oboch dielov je teda možné označiť za výber problematiky najmä
klinickej gerontológie.

Učebnica je písaná sviežim jazykom, je zrozumiteľná a zameraná na prax. Prináša nové poznat-
ky a pohľady, ktoré v iných učebniciach nenachádzame. Oslovuje pomerne širokú čitateľskú obec:
študentov medicíny, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, sociálnej práce, ale i všeobecných leká-
rov, geriatrov v príprave na špecializačnú skúšku, pracovníkov Agentúr domácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti a zdravotníckych pracovníkov, činných v zariadeniach pre seniorov.

Záverom sa dá konštatovať, že učebnica Vybraná problematika gerontológie a geriatrie I. a II. je
aktuálnym, moderným a dobre napísaným dielom, prinášajúcim na pomerne málo stranách veľa infor-
mácií. 

prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Výbor SGGS a redakcia časopisu Geriatria 
praje všetkým jubilantom 
veľa zdravia, spokojnosti 

a osobných a pracovných úspechov
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1. Rozsah príspevku v jednom exemp-
lári má byť maximálne 10 písaných strán
a dokumentácia (grafy, tabuľky, ilustrácie,
fotografie). Súhrn, podľa možnosti štruk-
túrovaný, má mať: maximálne 200 slov.
Za súhrnom sa uvádzajú kľúčové slová.
Príspevok treba dodať písaný na PC s dvo-
jitým riadkovaním, Word, veľkosť fontu 12,
typ písma Times New Roman. Titulná
strana musí obsahovať plný názov príspev-
ku, prípadne doplňujúce názvy, celé meno
(autora/ov), názov pracoviska a meno je-
ho vedúceho pracovníka a úplnú adresu
hlavného autora pre korešpondenciu. Pre-
hlásenie, že práca nebola ešte inde publi-
kovaná a nebude odoslaná k publikácii v
priebehu ďalších 6 mesiacov. Skratky sa
uvádzajú len medzinárodne používané, v
každom prípade však pri ich prvom ob-
javení sa v texte uvedie ich plné znenie.

2. Práce sa publikujú v jazyku sloven-
skom, českom, a anglickom. Redakcia si
vyhradzuje právo na jazykové úpravy a na
menšie štylistické úpravy bez dohovoru s
autorom ako i právo určiť poradie uverej-
ne-nia a právo konečnej úpravy do tlače.

3. Citovanie literatúry: článok v časo-
pise: autor/i, názov práce, názov alebo
skratka časopisu, rok, číslo, strany od-do.
Článok v monografii: autor/i, názov člán-
ku, In: Autori (editor), názov monografie,
miesto vydania, dvojbodka, vydavateľstvo,
rok vydania, počet strán, ISBN. Monogra-
fia: autor/i, názov monografie, miesto vy-
dania, dvojbodka, vydavateľstvo, rok vyda-
nia, počet strán, ISBN. Nepublikovaný prí-
spevok: autor/i, ,názov, "nepublikovaný prí-
spevok", názov konferencie, miesto, dá-
tum konania.

4. Poslaním a prijatím príspevku auto-
ri postupujú svoje práva na publikovanie
vydavateľovi, čím sa zaručujú, že príspe-
vok nebol v minulosti uverejnený v inom
periodiku,

5. Príspevky posielajte na adresu vedú-
ceho redaktora: ladislav@hegyi.eu 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
l. The manuscript is to be of no more

than 10 pages besides other documents
(tables, charts, illustrations, photographs).
The abstract and key words in 2 copies.
The abstract (structured, if possible) sho-
uld not exceed 200 words of same format,
two copies are mandatory. Add floppy
disc. Extensive tables are to be attached
on extra sheet only one at a time, denoted,
as in the text. It is neccessary to add at
least a draft-printer output. Charts - high
quality paper outputs from laser printer
and in file on 3.5"floppy (IBM PC for-
matted) in Adobe Illustrator EPS, place-
able EPS, WMF, TIFF, or CorelDraw
(ver.3.0-6.0 - text converted to curves). It
is necessary to add at least a draft-printer
output.

2. Papers are published in either Slo-
vak, Czech or English. The editors reser-
ve the right for language adjustments and
minor corrections of style or language wit-
hout consulting the author.

3. Format of manuscript - type, doub-
le spacing, one side A4, with a 4cm left
margin, and in file on 3.5" floppy (IBM
PC formatted) in Word for Windows, RTF
or ASCII format.

4. The title page should carry the full
title of the article, supporting titles even-
tually, the full name of the authors, name
of institution and principal authors addre-
ss for correspondence. Submit declara-
tion the particular paper was not issued in
the past and will not be published within
next 6 months.

5. References are to suit the interna-
tionally accepted mode:author/s, title and
number of journa1, page/s, year of issue;
book:author/s, title, publisher, city, year;
article in book:author/s, title, "in", title of
book,(the editor), pages, publisher, city,
year; unpublished paper: author/ s, year,
tit1e, "unpub1ished paper", name, city, da-
te of conference.
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6. Only internationa1ly accepted abb-
reviations should be used, in any case it is
advisable to explain them at their first
appearance in the text. Units - SI only.

7. By submitting a paper the author
passes the copyright for publishing to the
publishers, at the same time he declares

the particular paper was not issued in the
past.

8. Articles are to be submitted to:
Assoc. Prof. Ladislav Hegyi, M.D., DSc.

Editor-in-Chief, Jánošíkova. 78, 901 0l Ma-
lacky, Slovak Republic.
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