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THE POSSIBILITIES IN MINIMIZING PRE-HOSPITAL DELAY IN PATIENTS
WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
CAGAN S, STEFANOVIC R, BESEDOVA I

MONOSTI SKRÁTENIA PREDNEMOCNIÈNÉHO ONESKORENIA U CHORÝCH S AKÚTNYM
INFARKTOM MYOKARDU
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Despite the known importance of early intervention, delays
between symptoms onset and manifestation of acute myocardial infarction (AMI) in the hospital are common. Most of
the prehospital delay consists of the interval between the onset of symptoms and the decision to seek medical help. The
aim of this paper is to review the factors associated with the
long duration of patient delay (patient time delay).
The media campaigns designed to reduce the delay between
the onset of AMI have so far not been proved to be worthwhile and it is not certain that further campaigns will be
more successful.
Physicians and other health care professionals play an important role in reducing the delay to treatment in patients
with evolving AMI. Patients with some cardiovascular disease are at high risk for AMI. High-risk patients have to be
educated about the symptoms they may develop during a coronary occlusion, what steps to take if symptoms occur, and
the importance of contacting emergency medical services immediately. These instruction need to be reviewed frequently
and reinforced with appropriate printed material.
The situational and psychological variables are important
determinants of the length of decision delays in response to
symptoms of AMI.
No single intervention, no matter how carefully designed and
implemented, will alter the patients propensity to delay. However, consistent, regularly delivered information may be helpful. Family members should participate in all instructions
because they play an important role in increasing or decreasing the delay to treatment in patients with AMI. (Ref. 39.)
Key words: acute myocardial infarction, pre-hospital phase,
pre-hospital delay, patient time delay, media campaigns,
physicians role.

Napriek poznaniu významu vèasnej lieèby sa u chorých s AIM
èasto pozoruje dlhý èasový interval od vzniku akostí svedèiacich o AIM po príchod pacienta do nemocnice. Väèina prednemocnièného oneskorenia je v dôsledku dlhého trvania rozhodovania sa pacienta vyiada, vyh¾ada lekársku pomoc.
V preh¾adovom èlánku sa venuje pozornos faktorom spojeným
s dlhým trvaním èasového oneskorenia pacienta (patient time
delay) a monostiam skrátenia prednemocnièného oneskorenia
u chorých s AIM.
Mediálna kampaò nepotvrdila iadne oprávnenie k ich iriemu
pouitiu a nie je isté, e ïalie kampane budú lepie.
Lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci môu významne prispie ku skráteniu prednemocnièného oneskorenia, a tak urýchli
zaèiatok lieèby u chorých s vyvíjajúcim sa AIM. Pacienti,
o ktorých sa vie, e majú srdcovocievne ochorenia, majú vysoké
riziko vzniku AIM. Treba ich pouèi o symptómoch AIM, èo
treba urobi, ak vzniknú, a o potrebe vola èo najskôr RZP. Tieto
informácie  pouèenia treba poskytova opakovane a zdôrazni
ich aj vhodne zvolenými tlaèenými materiálmi.
Situaèné a psychologické okolnosti sú dôleitými determinantmi dåky trvania rozhodovania vo vzahu k prejavom AIM.
iadna ojedinelá intervencia akoko¾vek starostlivo navrhnutá
a vykonaná nemôe ovplyvni tendenciu pacienta k zdåhavému
rozhodovaniu. Dôsledné a opakovane podané informácie vak
môu pomôc. Mali by sa podáva aj rodinným prísluníkom,
ktorí môu ma významnú úlohu pri oddialení alebo pri skorom
zaèatí lieèby u chorých s AIM. (Lit. 39.)
K¾úèové slová: akútny infarkt myokardu, predhospitalizaèná
fáza, celkové prednemocnièné oneskorenie, èasové oneskorenie
pacienta, èas rozhodovania pacienta, mediálna kampaò, úloha lekára.
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Poznanie aktuálnej, reálnej a komplexnej problematiky predhospitalizaènej fázy (PHF) u chorých s akútnym infarktom myokardu (AIM) je predpokladom pre rozpoznávanie moností na
priaznivé ovplyvnenie manamentu chorých v tej fáze tohto ochorenia, v ktorej sa na rozdiel od nemocniènej fázy doteraz nedosiahla podstatná redukcia mortality. Väèina úmrtí u chorých
s AIM, hlavne v mladích vekových skupinách a u muov, sa stále
vyskytuje mimo nemocnice v dôsledku fatálnych arytmií. Zlepenie manamentu chorých s AIM v PHF zostáva preto najväèou výzvou v súèasnosti nielen pre zdravotníkov, ale aj pre celú
spoloènos. V Pilotnej túdii (P) projektu Audit diagnostického
a terapeutického postupu u chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami (Audit) sme potvrdili, e aj na Slovensku chorí s AIM
prichádzajú do nemocnice neskoro (Cagáò a spol., 1999). Neskorý príchod chorých s AIM do nemocnice vyaduje aj na Slovensku skrátenie èasového intervalu od vzniku akostí po príchod do
nemocnice (celkové prednemocnièné oneskorenie  CPNO, global pre-hospital delay), predovetkým trvania rozhodovania sa
pacienta (prítomných) vyiada, vyh¾ada lekársku pomoc (èas
rozhodovania pacienta, prítomných  ÈRP, èasové oneskorenie
pacienta  ÈOP, patient time delay  PTD). Aj skoré volanie
RZP a doprava èo najväèieho poètu chorých s AIM do nemocnice RZP by boli podstatným prínosom v zlepení manamentu chorých s AIM. Komplexná realizácia reaze preitia (The Chain of
Survival Concept-Statement ..., 1991) a vèasná a úèinná lieèba,
ktorá sa zaèína u v PHF, sa priaznivo prejavia na stave chorých
s AIM a ich prognóze. Spolu so vèasnou a úèinnou lieèbou v nemocnici a stratifikovanie chorých s AIM sú najvýznamnejími
prístupmi k prevencii vzniku a kontroly náhlej srdcovej smrti.
Pri h¾adaní moností na priaznivé ovplyvnenie manamentu
chorých s AIM v PHF, sa venuje osobitná pozornos:
 charakteristike tých pacientov, ktorí sa rozhodli vyiada, vyh¾ada lekársku pomoc vèas, a tých, ktorí to robia neskôr,
 monostiam mediálnej kampane skráti èo najviac rozhodovanie pacientov vyiada, vyh¾ada lekársku pomoc,
 edukácii pacientov,
 úlohe lekára v minimalizovaní neskorého príchodu do nemocnice, hlavne u chorých s vysokým rizikom AIM.
Na tieto otázky a pokus o ich aplikáciu na nae pomery sa
zameriavame v tomto preh¾adovom príspevku. Dopåòame a zdôrazòujeme v òom aj niektoré údaje z u citovaných prác (Cagáò
a spol., 1999).
Napriek úspechom, ktoré sa dosiahli v manamente chorých
s AIM, zaznieva zo vetkých túdií (Burnett a spol., 1995; Cagáò
a spol., 1998, 1999; Danchin a spol., 1997; Gurwitz a spol., 1996,
1997; Ottesen a spol., 1996; Rustige a spol., 1997) potreba skráti CPNO. Z analýz (Cagáò a spol.,1999; Doerhman a spol., 1997;
Gillum a spol., 1976; Mikla a spol., 1998; Schroeder a spol., 1978;
Simon a spol., 1972; Wielgosz a spol., 1988) vyplýva aj to, e
prevaná èas kodlivého a nebezpeèného oneskoreného prijatia
chorého s AIM do nemocnice je v dôsledku dlhého trvania rozhodovania sa pacienta (prítomných) vyiada, vyh¾ada lekársku
pomoc.
Na trvanie ÈRP u chorých s AIM vplýva ve¾a faktorov: oèakávanie spontánneho ústupu akostí a ústupu akostí po lieèbe,
rozsiahly rozhodovací proces pacienta s vyadovaním rád a stanovísk prítomných, prípadne aj lekára (Bleeker a spol., 1995), ako
aj nedostatoèné vyuívanie rýchlej zdravotnej (lekárskej) sluby
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(Dracup a spol., 1995). Údaje z literatúry svedèia o tom, e nerozhodnos pacienta pri vyadovaní, vyh¾adávaní lekárskej pomoci je najdôleitejou príèinou neskorého príchodu pacienta s AIM
do nemocnice. Meischke a spol. (1995) u viac ako 2000 chorých
s AIM zistili, e najvýznamnejou príèinou väèieho CPNO bola
viera, e akosti ústúpia a stav sa upraví, a presvedèenie, e akosti neboli také výrazné, aby oprávòovali vyh¾adanie pomoci a dopravu do nemocnice rýchlou zdravotnou slubou, ako aj presvedèenie, e sa iným spôsobom (napr. samostatným transportom)
dostanú do nemocnice rýchlejie.
V rámci zvýenej pozornosti, ktorá sa venuje celému predhospitalizaènému obdobiu je najväèou výzvou èo najviac skráti èasový interval od vzniku akostí po rozhodnutie pacienta (prítomných)
vyiada, vyh¾ada lekársku pomoc. Bolo by vhodné zamera sa aj
na okolnosti, pri ktorých sa objavili prvé príznaky AIM:
 kde pacient bol (doma, v práci, iné miesto),
 ktorý deò v týdni (pracovný deò, deò po sviatku alebo po
pracovnom vo¾ne, cez sviatok a víkend), v ktorom období dòa
(ráno, popoludní, veèer, po polnoci),
 s kým pacient bol (sám, s príbuznými, s priate¾mi, spolupracovníkmi, inými).
Dôleité je zisova, èo predchádzalo vzniku bolesti, èo pacient robil. Treba sa sústredi aj na to, èo pacient po vzniku akostí svedèiacich o AIM oèakával, resp. ako zhodnotil prvé príznaky
a akú úroveò emoèného stresu v tom èase cítil. Dôleitá je aj informácia o správaní sa pacienta pri prvých príznakoch: èo urobil
prvé po ich vzniku, èi nemal akosti so zabezpeèením transportu,
ak sa rozhodol ís do nemocnice, napr. èi nemal akosti s telefonovaním alebo dostupnosou RZP.
Afektívna, resp. emoèná odpoveï na prvé príznaky vplýva aj
na to, èi pacient odkladá rozhodnutie nieèo urobi, alebo sa dokáe rozhodnú vèas. Rozhodnutie pacientov ovplyvòuje ich strach,
rozruenie a závanos bolesti. Urýchluje ho, ak dosiahnutie lekárskej pomoci je pohodlné a bez problémov a komplikácií. Opaène vplýva, ak toto rozhodnutie je spojené s nepríjemným záitkom. Ve¾mi dôleitá je aj informácia, ako pacienti kognitívne
zhodnotili svoj stav: èi povaujú svoje akosti  príznaky AIM
za váne, èi sú schopní kontrolova svoje poèíòanie a pod.
Burnett a spol. (1995) zistili, e práve v oblasti emoènej a kognitívnej odpovede na vznik AIM sú signifikantne významné rozdiely medzi tými, ktorí sa rozhodli vèas (do 1 h  204 pacientov)
a tými, ktorí sa rozhodli neskôr (po 1 h  249 pacientov) vyiada, vyh¾ada lekársku pomoc. Významný bol rozdiel:
 v komfortnosti dosiahnutia lekárskej pomoci (p<0,0001), èím
pohodlnejie sa dala dosiahnu lekárska pomoc, tým bol kratí ÈRP,
 v pocitoch strachu a rozruenia pri vzniku prvých symptómov (p<0,0118), pacienti volajúci vèas majú vyie skóre strachu a rozruenia.
V kognitívnej odpovedi sa zistili významné rozdiely v ukazovate¾och hodnotenia svojich symptómov:
 vèas volali tí, ktorí svoje akosti povaovali za príznak kardiálneho ochorenia, v porovnaní s tými, ktorí volali neskôr
a svoje akosti povaovali za prejav porúch trávenia, svalovú
boles, virózu, únavu alebo inej príèiny (p<0,0009),
 vèas volali tí, ktorí zhodnotili svoj stav ako vány, oproti tým,
ktorí volali neskôr a verili, e príznaky majú pod kontrolou
a zvládnu ich sami (p<0,0001).
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Táto túdia potvrdila, e kognitívna, ako aj emoèná odpoveï
na vznik prvých príznakov u chorých s AIM je dôleitá a ak nie
je adekvátna, môe významne prispie k predåeniu trvania rozhodovania sa pacienta. Tento poznatok môe by aj èiastoèným
vysvetlením zlyhania niektorých kampaní s cie¾om skráti ÈRP,
ktoré boli zamerané len na somatické indikátory a administratívne postupy. V intervenèných programoch sa treba zamera aj na
oblas kognitívnych, emoèných a behaviorálnych faktorov.
Aj Ruston a spol. (1998) uvádzajú, e v období rozhodovania sa pacienta je dôleité, èi pacienti zhodnotia svoje príznaky
ako kardiogénne. Pacientov s AIM rozde¾ujú na 3 skupiny: vèas
reagujúcich, neskôr reagujúcich a ve¾mi neskoro reagujúcich. Vèas
reagujúci vyuívajú svoje vedomosti a skúsenosti, ako aj intuíciu
na správne zhodnotenie príznakov. Rozhodujú sa sami a nekonzultujú s inými, len obèas sa snaia ovplyvni príznaky uitím liekov. Svoju situáciu zhodnocujú ako závanú. Neskôr reagujúci
vyuívajú rôzne medicínske aj nemedicínske zdroje informácií,
pokúajú sa sami zvládnu príznaky, èasto konzultujú svoje akosti s inými, aj nemedicínsky vzdelanými ¾uïmi. Èasto interpretujú svoje akosti ako nekardiálne. Ve¾mi neskoro reagujúci sa
navye snaia konzultova svojich praktických lekárov, ako aj laikov telefonicky a snaia sa, aby lekár potvrdil, e nejde o niè váne. Napr. udávajú, e majú pocit, e boles je po chrípke a e ve¾a
ka¾ali. Ak lekár potvrdí, e to asi bude po chrípke, lebo t.è. je
chrípková epidémia a odporuèí kontrolu o 24, resp. a 48 hodín,
prichádzajú pacienti do nemocnice vtedy, keï u dávno uplynul
èas vhodný na zaèatie trombolytickej lieèby, vèasnú lieèbu protidotièkovými liekmi a betablokátormi. Títo pacienti sa snaia
ovplyvni svoje akosti aj uitím liekov. Zdravotnícki pracovníci
práve v tejto skupine chorých s AIM môu nevhodne ovplyvni
ich postup, rozhodovanie, a tak prispie k ich neskorému vyiadaniu, vyh¾adaniu lekárskej pomoci a príchodu do nemocnice.
Mediálna kampaò
Jedným z rozhodujúcich dôvodov pre skrátenie èasového intervalu medzi vznikom akostí svedèiacich o AIM a príchodom do
nemocnice je, e väèina zomretých chorých s AIM zomiera ete
pred príchodom do nemocnice hlavne v dôsledku fibrilácie komôr
(Cobb a spol., 1975, 1980; Roth a spol., 1984; Weaver a spol., 1986).
Ve¾a ivotov by sa mohlo zachráni, ak by pacienti mali lieèbu chrániacu pred vznikom fatálnej arytmie a u mnohých postihnutých by
náhla srdcová smr mohla by odvrátená vtedy, ak by sa pacienti
skoro dostali do nemocnice. Predovetkým v ére trombolytickej lieèby AIM platí, e èasový interval medzi vznikom akostí a zaèiatkom lieèby je v priamom vzahu k ich prognóze: o èo skôr sa lieèba zaène, o to je lepia i prognóza (GISSI, 1986; FTT, 1994).
Logicky sa oèakávalo, e mediálne a edukaèné kampane zamerané
hlavne na skrátenie rozhodovania sa pacienta (prítomných) vyiada, vyh¾ada lekársku pomoc môu významne prispie v tomto
smere. Prvá takáto kampaò sa realizovala v Nottinghame v Anglicku (Rowley, 1982) ete pred veobecným akceptovaním trombolytickej lieèby u chorých s AIM. Blohm a spol. (1996) zhodnotili 7
edukaèných kampaní, ktoré sa realizovali v rokoch 1982 a 1994
(Kanada 1983, USA 1987, Nemecko 1989, védsko 1989, Austrália 1989, USA 1989, vajèiarsko 1992) v trvaní 1 týdeò a 2 roky.
Poznatky z týchto mediálnych kampaní so zameraním na ÈRP
v priemyselných krajinách poskytujú konfliktné výsledky. Kontro-

verzné výsledky kampaní môu by v dôsledku rôznej realizácie
mediálnych kampaní a v dôsledku toho, e väèí potenciál pre redukciu ÈRP je tam, kde je poèiatoèný oneskorený príchod chorého
s AIM najvýraznejí. Kampane nezvýili poiadavku na dopravu
chorých do nemocnice emergentnou dopravnou slubou. Prechodne sa zvýil poèet pacientov, ktorí prili na emergentné oddelenia,
ale poèet pacientov prijatých do nemocnice s AIM sa nezvýil, alebo len ve¾mi mierne. Pribline 2/3 populácie bolo o kampani informovaných. Mladí ¾udia boli informovaní èastejie ako starí. Pacienti s ochorením srdca boli o kampani rovnako èasto oboznámení
ako ¾udia bez ochorenia srdca.
Aj keï sa zistilo, e mediálne kampane môu redukova ÈRP
o priemerne 035 % a v Göteborgu 35 % redukcia èasového
oneskorenia pretrvávala poèas nasledujúcich troch rokov po kampani (Blohm a spol., 1994), vyslovili Blohm a spol. (1996) na
realizáciu mediálnych kampaní zaujímavý názor:
1. Kampane nepotvrdili iadne oprávnenie k ich iriemu pouitiu a nie je isté, e ïalie kampane budú lepie.
2. Nové mediálne kampane by sa mali zameriava na urèenie
a ustálenie algoritmu správania sa ¾udí v situáciách, ktoré ohrozujú ich ivot.
Pribliujú sa tak k názoru Herlitza a spol. (1991), e programy zamerané na výchovu a výuèbu verejnosti so zameraním na
vèasný príchod chorých s AIM do nemocnice majú rôzne stupne
úspenosti a názoru Weavera (1995), e v súèasnosti nie je dostupná a veobecne platná iadna overená metóda zameraná na
výchovu pacientov s cie¾om urýchli ich príchod do nemocnice èo
najskôr po vzniku príznakov, ktoré svedèia o AIM.
Výzva na skrátenie èasu medzi vznikom AIM a zaèiatkom
efektívnej lieèby chorých s AIM zostáva tak stále aktuálna. Dracup a spol. (1997) sa pri h¾adaní iných moností na minimalizovanie neskorého príchodu chorých s AIM do nemocnice zamerali
na úlohu lekára.
Identifikácia chorých (vysoko rizikových skupín obyvate¾stva)
s vysokým rizikom vzniku AIM.
Pri zvaovaní moného prínosu lekára, podobne ako pri vypracúvaní akýchko¾vek ïalích návodov na skracovanie oneskoreného
príchodu chorých s AIM do nemocnice, je dôleité zhodnoti a odhali faktory, ktoré signifikantne ovplyvòujú rozhodovanie pacienta
vyiada, vyh¾ada lekársku pomoc. Osobitne významné je identifikova a edukova chorých s rizikom excesívne predåeného oneskorenia (Ottesen a spol., 1996) a chorých s vysokým rizikom vzniku AIM. V odporúèaniach Heart Attack Alert Programme (Dracup
a spol., 1997), ktorý vznikol roku 1991 v USA s cie¾om podstatne
urýchli príchod chorých s AIM do nemocnice, sa uvádza, e pri
edukácii pacientov treba venova pozornos predovetkým:
 sociodemografickým faktorom, ako vyí vek, enské pohlavie, slobodní a osamelo ijúci pacienti a chorí s nízkym socioekonomickým postavením, ktoré sa povaujú za prediktory neskorého príchodu chorých s AIM do nemocnice,
 správaniu sa pacientov a príbuzných v okolí pacientov, ktoré
je spojené s predåením èasu a oddialením snahy dosiahnu
èo najskôr zdravotnícku pomoc a odbornú lieèbu AIM,
 pacientom so známym ochorením srdcovocievneho systému
s vysokým rizikom vzniku AIM (chorí s ICHS, klinickými
prejavmi aterosklerózy aorty, periférnych a mozgových ciev).
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Ottesen a spol. (1996) okrem chorých s aterosklerózou sem
zaraïujú aj chorých s diabetes mellitus. Klinické skúsenosti, ve¾mi èastý vznik AIM u chorých s hypertenziou oprávòujú sem zaradi i chorých s hypertenziou. Treba ma na zreteli aj údaj Leea
a spol. (1992), e pacienti s anamnézou ICHS, ktorí prídu na
emergentné oddelenia s bolesou na hrudníku a sú z nich bez prijatia prepustení, majú rovnako èastý výskyt smrti z kardiovaskulárnych príèin ako tí, ktorí boli hospitalizovaní s AIM. Tieto poznatky poskytujú dôleité údaje nielen pre lekárov, ale aj pre
vetkých poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti na vypracovanie návodov stratégie a postupov s cie¾om dosiahnu èo najskorí
príchod chorých s AIM do nemocnice.
V súlade s obnovenými odporúèaniami pre prevenciu ICHS
v klinickej praxi (Wood a spol., 1998) sa treba zamera aj na:
 populáciu zdravých ¾udí s doteraz nezisteným ochorením srdcovocievneho systému s vysokým rizikom ICHS alebo iných
aterosklerózou podmienených ochorení s výskytom viacerých
rizikových faktorov (fajèenie, vysoký TK, dyslipidémia 
zvýený hladiny celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu,
nízke hladiny HDL-cholesterolu a zvýené hladiny triacylglycerolov), hyperglykémiu, rodinnú anamnézu s vèasným výskytom ICHS, ako aj osoby s výraznou hypercholesterolémiou
alebo inou formou dyslipidémie, hypertenziou alebo diabetom,
 pokrvných (prvostupòových) príbuzných pacientov, u ktorých
vzniká ICHS alebo iná klinická forma aterosklerózy v mladom veku, pokrvných príbuzných zdravých ¾udí s mimoriadne vysokým rizikom,
 obéznych, ¾udí vo vedúcich riadiacich funkciách a ¾udí, ktorí
sa dostávajú do akých záaových, stresových situácií.
Edukácia
Edukáciu pacientov lekármi a zdravotníkmi vôbec u¾ahèí na
Slovensku to, e u ve¾kého poètu chorých s AIM sa zistilo srdcovocievne ochorenie u pred vznikom AIM a èas z nich sa aj medikamentózne lieèila (Cagáò a spol., 1999). Napriek èasto dlhodobému kontaktu so zdravotníkmi vak zrejme neboli dostatoène
pouèení o prejavoch prípadného AIM a potrebe vèasnej pomoci
pri tejto náhlej príhode.
Okrem identifikácie chorých (vysokorizikových skupín obyvate¾stva) s vysokým rizikom vzniku AIM treba pri ich edukácii
ve¾mi dba aj o ïalie základné pravidlá:
 èo sa musí pacientom poveda, o èom treba diskutova, o èom
ich treba pouèi a èo ich treba nauèi,
 akým spôsobom im odovzda potrebné informácie èo najefektívnejie (Dracup a spol., 1997).
Poskytnutá informácia musí by dostatoèná a èo najpochopitelnejia. Treba:
 oboznámi o typických príznakoch AIM,
 upozorni, e príznaky AIM môu by atypické a nie kadá
príhoda musí vyvola úplne rovnaké príznaky,
 pouèi, e nitroglycerín treba ui bezprostredne po vzniku
bolesti na hrudníku,
 zdôrazni, e je nevyhnutné, ak boles po opakovanom uití
nitroglycerínu do 15 minút neustúpi, vola RZP a ui, ak je
dostupný, anopyrín aj ako extradávku (viac ako 200300
mg), ak postihnutý u uíval anopyrín v malých dávkach.
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Predovetkým pacienti a ich príbuzní by mali by oboznámení aj o monosti pouitia analgetík alebo sedatív. Dôleité je pouèi ich aj o tom, e chorých so závanými komplikáciami AIM
treba urgentne dopravi do nemocnice. Vetci obèania by mali
pozna telefónne èíslo RZP. Dokonca by sa malo zvái, aby kadý
s vysokým rizikom vzniku AIM a náhlej srdcovej smrti dostal
mobilný telefón so zakódovaným èíslom RZP. Predovetkým príbuzní chorých s ICHS, ale aj ostatných osôb s vysokým rizikom
vzniku AIM a náhlej srdcovej smrti by mali ovláda kardiopulmonálnu resuscitáciu.
Ohrozených, ale aj ich najbliích príbuzných treba pouèi aj
o moných emoèných reakciách, ktoré sú spojené so vznikom AIM.
Diskutova treba o tom, e postihnutí sa èasto presvedèujú a majú
tendenciu veri, e akosti nie sú váne a e nemajú vzah k srdcu (Reilly a spol., 1994; Ho a spol., 1988; Raczynski, 1994). Pacienti a ich príbuzní potrebujú vedie, e popretie alebo z¾ahèovanie akostí má za následok oddialenie odbornej pomoci a zníenie
ancí na poskytnutie najefektívnejej lieèby. Pozitívna informácia, e rýchlo poskytnutá odborná lieèba pred ireverzibilným pokodením srdca zvyuje ancu na preitie a e èím skôr je táto
lieèba poskytnutá, tým je efektívnejia, je presvedèivejia ako negatívna, e oneskorenie zaèatia lieèby zvyuje riziko náhlej srdcovej smrti. Pretoe symptómy AIM môu zvyova anxietu, mala
by sa riziková skupina populácie vies k opakovaniu nácviku ich
odpovede na moný vznik AIM ete poèas menej stresuplného
obdobia tak, aby sa ich reakcie stali automatickými (Bandura, 1965;
Bandura, 1971; Fetro, 1992). Prínosom môe by aj pouèenie o základných charakteristikách typu osobnosti A alebo B. Osoby s typom A majú väèie riziko vzniku srdcovocievneho ochorenia, ale
naopak majú tendenciu nepovaova svoje príznaky za váne a neskôr volajú odbornú pomoc.
Závereèná èas informácie  pouèenia by sa mala venova
sociálnym faktorom, ktoré súvisia so vznikom AIM. Väèina pacientov konzultuje svoje príznaky s rodinnými prísluníkmi alebo
inými prítomnými (Alonzo, 1986; Reilly a spol., 1994), a tak títo
môu významne ovplyvni èasový interval od vzniku AIM po príchod pacienta do nemocnice a zaèiatok efektívnej lieèby. Preto by
mali by príbuzní chorých s vysokým rizikom AIM osobitne pouèení o celej problematike, najmä o dôleitosti èo najrýchlejieho
kontaktu s RZP. Jednoduché algoritmy o manamente chorých
s bolesou na hrudníku s výrazne vyznaèeným èíslom RZP by mali
by dostupné pre vetky domácnosti a mali by by vyvesené
v miestnej hromadnej doprave, vo vlakoch, na vývesných tabuliach, bilboardoch, v obchodoch, na lístkoch na kultúru, zábavu
a portové podujatia a samozrejme vo vetkých priestoroch zdravotníckych zariadení.
Lekári, zdravotné sestry, by mali by peciálne vykolení nielen v manamente chorých s AIM, ale aj v spôsobe poskytovania
potrebných informácií  pouèení. Informácie by nemali vies ku
vzniku anxiety alebo k jej zvýeniu a ani k inej emoènej poruche
správania sa. Pokojné správanie sa vetkých úèastníkov zdravotníckej starostlivosti o chorých s AIM vrátane telefonistov, dispeèerov, vodièov a iných, môe pri vzniku AIM upokoji nevhodnú
emoènú reakciu pacientov. Odstránenie úzkosti a iných podobných
stavov má pozitívny vplyv na prognózu pacientov. Vetci lekári,
ktorí prídu ako prví do styku s chorým s AIM, alebo sa zúèastòujú na jeho ïalom manamente, musia by dostatoène erudovaní
a skúsení, aby ich intrukcie boli jednoduché jasné a zrozumite¾-
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né. Musia prispieva k èo najrýchlejej diagnostike AIM a k okamitému odporuèeniu dopravi chorého s AIM èo najskôr RZP
do nemocnice.

Burnett R.E., Blumenthal J.A., Mark B.D. et al.: Distiguishing between early and late responders to symptoms of acute myocardial infarction.
Amer. J. Cardiol., 75, 1995, 15, 10191022.

Záver

Cagáò S., Pavloviè M., Wimmerová S., Trnovec T. et al.: Predhospitalizaèná fáza u chorých s akútnym infarktom myokardu. Kardiológia, 8,
1999, 2, 4352.

Vèasná úèinná lieèba významne ovplyvòuje priebeh ochorenia aj mortalitu chorých s AIM. Zdravotnícki pracovníci môu
v súèasnosti najviac prispie k tomu, aby sa chorí s AIM dostali
RZP èo najskôr do nemocnice. Dá sa to dosiahnu vhodnou edukáciou a odborným usmeròovaním nielen chorých, ale aj ostatných skupín obyvate¾stva s vysokým rizikom vzniku AIM. Informácie  pouèenia treba poskytova opakovane. Musí sa pre ne
vytvori dostatoèný priestor aj v televízii, rozhlase, v novinách
a èasopisoch. Jednoduché algoritmy postupu u chorých s bolesou na hrudníku, ktorá svedèí o vzniku AIM by mali by, aj so
zrete¾ným telefónnym èíslom RZP, veobecne dostupné a vyvesené na vetkých vhodných miestach a priestoroch. Samozrejme aj
vo vetkých zdravotníckych zariadeniach.
Ak chceme dosiahnu zvýenie vedomostí o ICHS a o adekvátnom manamente chorých s AIM u v PHF musíme súèasne
zabezpeèi aj vysokú erudovanos lekárov, ktorí sa ako prví najèastejie dostávajú do kontaktu s chorými s AIM, predovetkým
praktických lekárov pre dospelých, lekárov RZP a LSPP. Treba
ich komplexne oboznámi so základným algoritmom diagnostiky
AIM a o adekvátnom manamente chorých s AIM v PHF. Treba
pripravi nielen chorých ohrozených vznikom AIM, ale aj zdravotníkov voli správny postup správania v situáciách ohrozujúcich
ivot. Je potrebné si uvedomi, e práve v takýchto situáciách sa
nemusí vdy reagova racionálne a e práve naopak, rozhodovanie v ivot ohrozujúcej situácii je èasto emotívne a afektívne. Preto
je potrebné pri vo¾be najlepieho postupu v situácii ohrozujúcej
ivot pozitívne ovplyvni a usmerni aj afektívnu, emoènú, kognitívnu a behaviorálnu zloku èinnosti zúèastnených. K dosiahnutiu zlepenia manamentu chorých s AIM v PHF môe významne
prispie zlepenie informovanosti a edukácie vetkých zúèastnených.
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PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Jíra J.: Klasifikace zooparazitù a parazitóz èlovìka. Remedia, Klinická mikrobiologie, 3, 1999, Suppl. 1, s. 36.
Popredný parazitológ profesor Jíra, ktorý sa dlho venuje triedeniu parazitov, podáva v skromnej, ale veìmi uitoènej publikácii prehìad taxonomickej a nozologickej klasifikácie zooparazitov  prvkov, helmintov a èlánkonocov významných pre
patológiu èloveka.
Podujal sa na vypracovanie tohto potrebného súèasného taxonomického preh¾adu parazitov èloveka, a to najmä preto, e nepreh¾adnos taxonómie z h¾adiska teórie a praxe vyvolali niektoré
metódy analýzy evoluèných vzahov. V súèasnosti za jediný prirodzený taxón sa oznaèuje druh. Vyie taxóny sú umelé a spoèívajú
na túdiu vzájomných vzahov. Deskriptívna analýza v oblasti parazitológie, najmä elektrónová mikroskopia prispela k spresneniu
taxonómie parazitov, obzvlá protozoí.
Publikácia má tri èasti, prièom v prvej analyzuje taxonomickú
klasifikáciu zooparazitov vyskytujúcich sa u èloveka. Tu upozoròuje na odlinosti klasifikácie protozoí, na preh¾ad systematické-

ho usporiadania helmintov, ako aj taxonomickú klasifkáciu ektoparazitických èlánkonocov. V druhej èasti uvádza taxonomické
mená zooparazitov èloveka a v tretej predkladá preh¾ad pravidiel
èeského nozologického názvoslovia parazitóz èloveka, prièom
cenné je rozírenie ich zoznamu o nové opísané parazity èloveka,
prièom cenné je rozírenie ich zoznamu o nové nozologické jednotky pod¾a uvedeného èeského príkladu.
Treba vyzdvihnú úsilie prof. Jíru upravi názvoslovie parazitov èloveka vydané roku 1976, prièom sa opieral o nové pravidlá
èeského pravopisu. Publikácia by mohla by podnetom na vydanie slovenského názvoslovia zooparazitov èloveka, pretoe v súèasnosti sa tie boríme s upresnením názvov protozoí, helmintov i
ektoparazitov v slovenskej vedeckej tvorbe. Publikácia je urèená
najmä parazitológom, infektológom, epidemiológom a ïalím
odborníkom.
Publikácia má spolu so zoznamom pouitej literatúry 32 strán.
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