Úvodné slovo

Cinre, s. r. o. – nová dimenzia prepojenia
kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej medicíny

Vo svetle najnovších EBM poznatkov a liečebných postupov v 21. storočí sú interakcie ochorení srdca, ciev a mozgu úplne zásadné. Významne menia klinický manažment
množstva ochorení srdca, ciev a mozgu (pri mozgu je to hádam najdramatickejšie), a to
tak, že ich ďalej nie je možné vnímať izolovane. V tejto súvislosti čoraz častejšie zaznieva,
že prichádzame do veku neurokardiológie alebo kardioneurológie. Ochorenia srdca či
veľkých ciev často vstupujú do procesu liečby neurologických pacientov, naopak, neurologické problémy kľúčovým spôsobom ovplyvňujú liečbu množstva ochorení srdca
a ciev. Neurológovia už nemôžu ignorovať srdce a ochorenia ciev, naopak, kardiológovia,
angiológovia a vaskulárni špecialisti nemôžu nebrať do úvahy neurologické následky
množstva srdcovocievnych ochorení. Víziou novovzniknutého pracoviska Cinre (Centrum
intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby) bolo okrem práce v adekvátnych
materiálovo-technologických podmienkach na vykonávanie najmodernejších miniinvazívnych a inovatívnych liečebných postupov priniesť práve novú dimenziu komplexnosti
a prepojenia diagnostických, liečebných prístupov a starostlivosti vo všetkých troch
programoch neuro, angio a kardio.
Pracovisko Cinre sa za 10 mesiacov existencie plne etablovalo a potvrdilo „hlad“
a dopyt po takomto prístupe v medicíne už aj u nás. V rámci svojich postupne rastúcich
lôžkových kapacít a pribúdajúcich sál (aktuálne tri katetrizačné a jedna operačná sála)
významnou mierou prispievame k starostlivosti o pacientov s ochoreniami, ktoré sú spájané u nás s najvyššou morbidomortalitou – trpia a umierajú na ne 2/3 našej populácie.
Mesačne dnes v Cinre hospitalizujeme a vykonávame miniinvazívnu liečbu u viac ako 300
pacientov, v programoch neuro a angio už dnes vykonávame najviac angio a neurointervencií na Slovensku. V programe kardio aktuálne ošetrujeme vyše 100 pacientov mesačne
vrátane akútnych koronárnych syndrómov (AKS). Očakávame, že po dobudovaní novej
lôžkovej kapacity koronárnej jednotky v najbližších týždňoch počty kardio intervencií
zdvojnásobíme. Priemerné čakacie lehoty by sa tak perspektívne mohli na Slovensku
v tomto programe už priblížiť k priemeru v EÚ. Vo všetkých troch programoch poskytujeme
v rámci našich kapacitných možností ako jediní na Slovensku aj 24/7 emergentnú starostlivosť, teda nepretržite o AKS, akútne vaskulárne príhody (akútne končatinové ischémie,
akútne aortové syndrómy, akútne pľúcne embólie, atď.) a akútne cievne mozgové príhody
(CMP), na podklade ruptúr intrakraniálnych aneuryziem, ako aj akútnych ischemických
CMP – túto starostlivosť ponúkame vďaka nášmu technologickému zázemiu dokonca ako
jediné pracovisko na Slovensku a jedno z 350 na svete až v 24-hodinovom terapeutickom
okne (ostatné pracoviská v 6-hodinovom okne od vzniku CMP). Tieto programy a ich
ďalší rozvoj budú v blízkej budúcnosti jednou z nosných činností aj nemocnice NNG na
bratislavských Boroch.
V najnovšom čísle Vaskulárnej medicíny bolo pre mňa preto veľkou cťou osloviť
a spojiť časť multidisciplinárneho tímu odborníkov so zameraním na vaskulárnu medicínu
a angio program, ktorý pôsobí v CINRE v Bratislave a priblížiť vám aktuálny stav prepojenia
kardiovaskulárnej, vaskulárnej a neurovaskulárnej medicíny, technologického zázemia
a nových možností liečby u nás.
Príjemné čítanie, milí kolegovia.
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