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ÚVOD 
 

V súčasnej ére zlepšenej kontroly hypertenzie je etiológia cievnych mozgových príhod 
(CMP) dominantne ischemická (iCMP, 85%), len menšiu časť tvoria hemoragické CMP 
(hCMP, 15%). Príčiny iCMP sú viaceré: aterosklerotické ochorenie malých a veľkých ciev 
(spolu cca 30%), kardioembolická iCMP (30%), a tzv. kryptogénna CMP (40%), ktorá je bez 
známej príčiny. Predpokladá sa, že väčšina kryptogénnych CMP je podmienená 
kardioembolizmom spojeným s FP, ktorá môže prebiehať v klinicky nemých paroxyzmoch. Pri 
diagnostike FP pomocou 12 zvodového EKG zostáva etiológia CMP často nejasná. Preto je 
potrebné do klinickej praxe zaviesť efektívne postupy na predĺžený monitoring FP. Druhou 
nevyriešenou otázkou u pacientov s už potvrdenou FP sú tiché cerebrálne infarkty - „silent 
cerebral infarctions“ (SCI), ktoré definuje ich verifikácia zobrazovacou metódou (NMR) bez 
anamnézy akútnej neurologickej dysfunkcie súvisiacej s danou léziou. Optimálnym prístupom 
k vyriešeniu týchto otázok je aktívny skríning pacientov a hľadanie príčinnej súvislosti medzi 
FP a rôznymi formami cerebrálnej embolizácie. V dennej praxi je tento proces veľmi 
komplikovaný a naráža na bariéry v interdisciplinárnej spolupráci medzi kardiológmi, 
internistami a neurológmi. Čakacie doby na vyšetrenie u kardiológa alebo neurológa sú od 3 do 
12 mesiacov, v dôsledku čoho pacient často uniká efektívnemu manažmentu alebo sa úplne 
stratí  v periférii. Mnohí pacienti s NVAF jasne indikovaní na antikoagulačnú liečbu (napr. po 
CMP) sú podliečení alebo nie sú liečení vôbec, najmä v skorom kritickom období po 
prekonanej príhode. Svedčia o tom aj údaje z národného registra 2013 u pacientov s anamnézou 
CMP/TIA: vyše 28% pacientov po CMP a vyše 42% pacientov po TIA je neliečených. Ak už sú 
liečení, najvyššie zastúpenie má protidoštičková liečba - ASA (39,1% pri CMP, 42,9% pri TIA) 
a klopidogrel (16,1% pri CMP, 15,5% pri TIA). Orálna antikoagulačná liečba (OAK) je až na 
druhom mieste (19,5% pri CMP, 17,5% pri TIA). Pri liečbe warfarínom, priemerný národný čas 
v terapeutickom rozmedzí u pacientov liečených warfarínom - TTR = 56%, register SASA 
publikovaný v 2012 - sa pohybuje na hraničnej až subterapeutickej úrovni. Limitáciou 
v nasadení odporúčanej antikoagulačnej liečby - VKA alebo NOAK na základe CHA2DS2-VASc 
a HAS-BLED podľa ESC Guidelines update 2012 - sú indikačné obmedzenia pre nové orálne 
antikoagulanciá (NOAK). Len u pacientov s NVAF a s prekonanou CMP/TIA môžu byť 
NOAK nasadené ako liek prvej voľby. U pacientov s NVAF a iným rizikovým faktorom musí 
byť najprv indikovaný warfarín a až pri preukázaní nedostatočnej kontroly INR (dve merania zo 
šiestich mimo 2-3 u chronicky liečených, nedosiahnutie INR 2-3 za prvé tri mesiace u 
novoliečených) alebo ak je warfarín kontraindikovaný, môže byť použitý NOAK. 
 
CIELE VÝSKUMNÉHO PROJEKTU  
 

Cieľom projektu SOCRATES-AF je optimalizovať spoluprácu medzi neurológmi, 
kardiológmi a internistami pri komplexnom manažmente pacientov s potvrdenou alebo 
hľadanou FP/NVAF a s rôznymi formami cerebrálnej embolizácie - iCMP, TIA, kryptogénna 
CMP, tichý cerebrálny infarkt (SCI). Skríning v jednotlivých ramenách je zameraný na 
hľadanie a potvrdenie príčinnej súvislosti medzi FP/NVAF a ischemickou CMP/TIA/SCI a 
naopak. Títo pacienti - indikovaní na antikoagulačnú liečbu budú zaradení do troch ramien 
sledovania, kde je nevyhnutná úzka spolupráca medzi neurológom a kardiológom/internistom.  
Cieľom ramena A je kontrolovaný „patient flow“ medzi jednotlivými špecializáciami a proces 
aktívnych „follow-up“ kontrol u pacientov s potvrdenou NVAF a CMP/TIA/SCI. Pacient bude 
zaradený do zabezpečenej virtuálnej databázy, ktorá bude koordinovať kontrolné vyšetrenia u 
kardiológa, internistu a neurológa spolu s notifikáciou pacienta. Rameno B sa zameriava na 
zvýšenie záchytu FP u pacientov s kryptogénnou CMP pomocou predĺženého monitoringu 
EKG (EKG Holter, Transtelefónny monitoring EKG, Reveal-XT). Rameno C je zamerané na 
verifikáciu tichých cerebrálnych infarktov (SCI) u pacientov s potvrdenou NVAF pomocou 
neurologického a NMR vyšetrenia. Dôležitým výstupom tohto celonárodného projektu bude 
vytvorenie spoločných odporúčaní odborných spoločností o interdisciplinárnom manažmente 
pacientov s FP a cerebrálnou embolizáciou. Skríning a nábor pacientov, ich rozdelenie do 
ramien A, B, C, inklúzne a exklúzne kritériá a „patient flow“ sú v schémach 1, 2, 3.  



Rameno projektu

iCMP/TIA + NVAF (obe dg) dôkaz od iCMP k NVAF dôkaz od NVAF k iCMP

Inklúzne kritériá
• Kryptog. iCMP/TIA do 72 h od vzniku 

príznakov (TOAST* klasifikácia NCMP) 
alebo min. 2 lézie SCI (tichý mozgový 
infarkt) 

• Sínusový rytmus na vstupnom EKG
• mRS ≤ 4 v čase prepustenia z 

neurológie

Exklúzne kritériá
• NOAK
• Organické ochorenie chlopní (OOCh)
• KI na antitrombotickú liečbu - lekár sa 

riadi podľa SPC pre indikovanie 
VKA/NOAK/ASA/iné AA

Inklúzne kritériá
• zdokumentovaná NVAF – parox., 

perzist. al. permanentná
• podozrenie na nerozpoznanú 

embolizáciu (vaskulárne och. mozgu)
• akékoľvek CHA2DS2-VASc (≥0)

Exklúzne kritériá
• NOAK
• Organické ochorenie chlopní (OOCh)
• KI na antitrombotickú liečbu - lekár 

sa riadi podľa SPC pre indikovanie 
VKA/NOAK/ASA/iné AA

Inklúzne kritériá
• prekonaná iCMP/TIA a zároveň 

potvrdená FP/NVAF

Exklúzne kritériá
• NOAK
• Organické ochorenie chlopní (OOCh)
• KI na antitrombotickú liečbu - lekár sa 

riadi podľa SPC pre indikovanie 
VKA/NOAK/ASA/iné AA

n=100 n=100n=300

Schéma 1:  
Proces skríningu, antikoagulačného manažmentu a aktívnych follow-up kontrol pacientov 
s iCMP/FP a rozdelenie pacientov do ramien A,B,C v projekte SOCRATES-AF 
 

jasná súvislosť
ÁNO NIE

iCMP/TIA + FP/NVAF 
(obe sú dg)

Doplniť ECHO
na vylúčenie OOCh, 
zvážiť KI

liečba

dôkaz od iCMP k NVAF dôkaz od NVAF k iCMP

Kryptogénna iCMP alebo SCI 
bez dôkazu NVAF 

kardiológ

neurológ

Kardiológ pátra po NVAF
(Holter EKG, Tele-monitoring 
EKG, Reveal)

NVAF s podozrením na 
nerozpoznanú embolizáciu
(CHA2DS2-VASc ≥ 0)

kardiológ, internista

neurológ

Neurológ indikuje NMR

pri potvrdení NVAF pri potvrdení SCI 
– „tichý mozgový infarkt“

Liečbu indikuje neurológ, 
kardiológ, internista liečba liečba

kardiológ

neurológ

 
 
 
Schéma 2: 
Súhrn inklúznych a exklúznych kritérií, ramená A, B, C 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OOCh – organické ochorenie chlopní; FP – fibrilácia predsiení; NVAF – nevalvulárna fibrilácia predsiení; iCMP – 
ischemická cievna mozgová príhoda; TIA – tranzitórny ischemický tatak; SCI – tichý mozgový infarkt (Silent 
Cerebral Infarction); Reveal – implantovateľný EKG monitor; MI – infarkt myokardu, NMR – nukleárna 
magnetická rezonancia;  AA – antiagregačná liečba - napr. ASA - kys. acetylsalicylová alebo CLO -  klopidogrel; 
mRS - Modifikovaná Rankinova škála; TOAST - Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment; VKA – 
antagonista vitamínu K; NOAK – nové orálne antikoagulanciá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schéma 3: 
Kontroly a virtuálna databáza pacientov 

Zabezpečená 
virtuálna databáza

On-line databáza pacientov a CRF s interdisciplinárnym plánovačom kontrol
Virtuálny systém objednávania a kontrol a pacienta u rôznych špecialistov,  s notifikáciou 

pracoviska (KAR, INT, NEU) aj pacienta o odoslaní a termíne nasledujúcej kontroly.  
Spätná väzba o zmene stavu pacienta po jeho odoslaní.

K 

iCMP/TIA + FP/NVAF 
(obe dg) dôkaz od iCMP k NVAF dôkaz od NVAF k iCMP

NEU
Akútna iCMP a FP
Nastaví AT liečbu

alebo odošle ku KAR/INT 

A1a

NEU
Definuje SCI

(MR vyš.)

B1b

KAR
Definuje NVAF a kogn. dysfunkciu

C1

NEU
definuje SCI (+/-)
Nastaví AT liečbu

alebo odošle ku KAR 

C2b
KAR/INT

Indikuje dlhodobý 
Monitoring EKG -

Reveal (R2a/b), iné ...

B2

KAR/INT
Definuje NVAF

Nastaví AT liečbu

B3

Amb./Hosp.

Po záchyte FP

Hosp.

Do  1 mes.

NEU/KAR/INT
Follow-up kontrola AT liečby

u toho kto nastavil liečbu

A2

Do 4-6 týž. 

Hosp.

KAR
Nastaví 

AT liečbu

C3a

+ -

Do 1-2 mes.

KAR/INT
ECHO

Nastaví AT liečbu

A1b

Do 1-6 týž. 

Do 1 mes.

KAR
Lieči NVAF podľa 

CHA2DS2-VASc

C3b

NEU
Definuje akút. 
kryptog. CMP

B1a

Amb.

Do 1 mes.

A B C

NEU
Neurolog. + MR vyšetrenie

C2a

Do 1-2 mes.

R2b

R2a

 
 

Poznámka: Zoznam neuro-centier, kardio-centier, NMR pracovísk a KAR/INT/NEU ambulancií  
zapojených do projektu bude vypracovaný a bude súčasťou prílohy k synopse projektu (Príloha 1). 

 
Iniciácia OAK liečby u pacientov s NVAF po prekonanej iCMP/TIA/SCI:  

 Pre tento typ liečby, kde má pacient prekonanú iCMP/TIA/SCI, nie sú indikačné obmedzenia. 
 OAK (VKA alebo NOAK) je liekom prvej voľby a liečbu môže indikovať NEU, INT aj KAR 
 Ak pacient nie je vhodný na AK, je možné zvážiť AA liečbu (ASA, ASA+CLO) 

 
*Kritériá a,b,c,d pre iniciáciu OAK po iCMP/TIA/SCI: 
 

a) Neurolológ sleduje vznik hemoragickej transformácie ischemického ložiska. Podľa jej veľkosti pokračuje 
ďalej ako je uvedené v bodoch b,c,d.  

 
b) Neurológ zhodnotí veľkosť ischemického ložiska. Následne sa riadi pravidlom 3-6-12 (EHRA, 2013). Pri 

TIA/SCI zaháji OAK liečbu ihneď, pri malom ischemickom ložisku (neinvalidizujúca iCMP) zaháji OAK 
liečbu po 3 dňoch, pri stredne závažnej iCMP po 6 dňoch a pri závažnej iCMP po ≥12 dňoch (2-3 týždne 
pri rozsiahlom postihnutí mozgu). V období po CMP je podávanie LMWH v antikoagulačnej dávke počas 
prvých 14 dní spojené s 25% výskytom rekurencie CMP, jej progresie, cerebrálnej hemorágie, alebo 
smrti. Pri aspiríne je totoriziko 16,9% (Berge E, Lancet 2000, 355:1205. HAEST Study). 

 
c) Liečbu OAK indikuje neurológ podľa možností v najvčasnejšom možnom termíne po iCMP/TIA/SCI 

(podľa pravidla 3-6-12). 
 

d) Ak sa liečba OAK nezaháji ešte počas hospitalizácie pacienta s NVAF na neurológii (nezávisle od formy 
FP - paroxyzmálnej, perzistujúcej alebo permanentnej), je potrebné uviesť v prepúšťacej správe jasné 
stanovisko k indikácii / kontraindikácii liečby OAK a čase jej zahájenia. Zároveň neurológ zaregistruje 
pacienta do databázy a odošle na vyšetrenie k ambulantnému špecialistovi (kardiológ, internista, 
neurológ), ktorý iniciuje OAK liečbu.  

 
Časový harmonogram výskumu v ramenách A, B, C 
Apr. 2015 - Júl 2016: A,B,C - Skríning a nábor pacientov na základe inkl. a exkl. kritérií 
Apr. 2015 - Nov. 2016: A - Aktívny follow-up pacientov s NVAF+iCMP/TIA  

B - Monitoring NVAF a follow-up pacientov s iCMP/TIA/SCI a s potvrdenou NVAF 
C - Detekcia SCI u pacientov s NVAF a aktívny follow-up 

Okt. 2015/2016/2017: Priebežné vyhodnotenie výskumu v ramenách A, B, C 
Mar. - Sep. 2017: Vyhodnotenie a publikácia celkových výsledkov výskumu 

 



Synopsa A:  
Rameno A medicínskeho výskumného projektu  

Multidisciplinárny antikoagulačný manažment pacientov s prekonanou 
iCMP/TIA a zdokumentovanou NVAF v rámci virtuálnej databázy so 
systémom aktívnych follow-up kontrol 
 
Odborní konzultanti:  
MUDr. Katarína Hatalová, kardiológ, Cardioconsult, Bratislava 
MUDr. Daša Viszlayová, Neurologická klinika FN Nitra a FSVaZ UKF Nitra 
 
Metodika 
Rameno A je zamerané na skríning 300 pacientov s jasne preukázanou súvislosťou medzi 
iCMP/TIA a FP. Sú to pacienti s prekonanou CMP/TIA a s potvrdenou FP (12 zvodové EKG, 
alebo dlhodobejší EKG monitoring). U každého pacienta sa vyšetrí *ECHO na vylúčenie 
organického ochorenia chlopní, zvážia sa KI a ošetrujúci lekár nastaví pacienta na OAK/AA 
liečbu v súlade s odporúčaniami. Zároveň bude každý pacient v tomto ramene zaradený do 
zabezpečenej virtuálnej databázy (schéma 3), pomocou ktorej bude koordinovaný komplexný 
manažment kontrolných vyšetrení (aktívne follow-up kontroly) u kardiológa, internistu 
a neurológa, spolu s notifikáciou pacienta o termíne nasledujúcej kontroly (kedy, kde 
a u ktorého špecialistu).  
 
Inklúzne kritériá 
• Prekonaná iCMP//TIA a zároveň potvrdená FP/NVAF 

 
Exklúzne kritériá 
• Organické ochorenie chlopní (OOCh) 
• KI na antitrombotickú liečbu - lekár sa riadi podľa SPC pre indikovanie 

VKA/NOAK/ASA/iné AA 
 
Rozpis kontrol 
1. Neurológ, internista, alebo kardiológ zadefinuje jasnú príčinnú súvislosť medzi 

nevalvulárnou fibriláciu predsiení  (NVAF) a kardioembolickou ischemickou CMP/TIA 
(pacient má iCMP/TIA a na aktuálnom EKG, alebo v anamnéze údaj o FP s potvrdením 
NVAF).  

2. Ďalej postupuje podľa schémy 3 a elektronického CRF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Synopsa B:  
Rameno B medicínskeho výskumného projektu  

Skríning pacientov s kryptogénnou CMP/TIA alebo SCI a dôkaz fibrilácie 
predsiení s dlhodobejším monitoringom EKG                                  
 
Odborní konzultanti:  
MUDr. Ľuboš Urban, PhD., arytmológ, OAKS, NÚSCH Bratislava 
MUDr. Andrea Petrovičová, Neurologická klinika FN Nitra a FSVaZ UKF Nitra 
 
Metodika:  
Do tohto ramena výskumu bude zaradených 100 pacientov, ktorí mali akútnu kryptogénnu 
CMP alebo TIA alebo mininálne 2 lézie SCI (tichý mozgový infarkt). Pacienti musia 
mať sínusový rytmus v čase zaradenia. U pacientov s podozrením na kardioembolizáciu 
budeme dlhodobo pátrať po FP.  V prípade negatívneho 12-zvodového EKG alebo negatívneho 
24/48 hod Holtera na JIS bude nasledovať dvojtýždňový telemonitoring EKG slučkovým 
záznamníkom MDT s automatickou detekciou arytmie a transtelefónnym prenosom EKG 
u kardiológa alebo internistu. U vybraných indikovaných pacientov bude možné použiť 
dlhodobý monitoring s implantovaným slučkovým záznamníkom Reveal (Medtronic). Každý 
sledovaný pacient bude po prepustení z neurologického centra referovaný na kontrolné 
vyšetrenie v pridruženej periférnej kardiologickej alebo internistickej ambulancii, kde sa bude 
pokračovať v monitoringu FP. Ak sa u pacienta s prekonanou CMP zachytí NVAF, pacient 
bude nastavený na liečbu. Zároveň bude pacient zaregistrovaný v zabezpečenej virtuálnej 
databáze a zapojený aj do ramena A s aktívnymi follow-up kontrolami. 
 
Inklúzne kritériá: 
• Kryptog. iCMP/TIA do 72 h od vzniku príznakov (TOAST* klasifikácia NCMP) 

alebo minimálne 2 lézie SCI (tichý mozgový infarkt)  
• Sínusový rytmus na vstupnom EKG 
• mRS ≤ 4 v čase prepustenia z neurológie 

 
Exklúzne kritériá 
• Organické ochorenie chlopní (OOCh) 
• KI na antitrombotickú liečbu - lekár sa riadi podľa SPC pre indikovanie 

VKA/NOAK/ASA/iné AA 
*TOAST  
Trial of Org 10172 in Acute 
Stroke Treatment 

**mRS - Modifikovaná Rankinova škála 
 
 Skóre 

Klasifikácia NCMP/TIA: 
- Ateroskleróza veľkých artérií 

(embolus/ trombóza) 
- Kardioembolizmus 

(vysoké/stredné riziko) 
- Oklúzia malých tepien 

(lakunárna) 
- CMP inej určenej etiológie 
- CMP bez známej etiológie 

(kryptogénny) 
- negatívne hodnotenie 
- nekompletné hodnotenie 
- určené dve alebo viaceré 

príčiny  
 

Kryptogénna CMP je bez 
potvrdenej príčiny s pomocou 
vyšetrení: CT/MR ECHO, 
duplexné sono extrakraniálnych 
artérií, artériografia, laboratórne 
testy protrombotického stavu. 

1 Žiadne príznaky 

2 Žiadna významná neschopnosť, aj keď sú prítomné 
príznaky, môže vykonávať bežné denné aktivity 

3 Ľahká neschopnosť, nemôže vykonávať všetky 
predchádzajúce aktivity, ale sa vie postarať bez 
pomoci o svoje záležitosti 

4 Stredná neschopnosť, potrebuje nejakú pomoc, ale 
chodí bez pomoci 

5 Stredne vážna neschopnosť, nemôže chodiť bez 
pomoci a je neschopný telesnej starostlivosti bez 
pomoci 

6 Vážna neschopnosť, je pripútaný na lôžko, 
inkontinentný a vyžadujúci trvalú ošetrovateľskú 
starostlivosť a pozornosť 

 Mŕtvy 



Rozpis kontrol 
1. Vstupná a výstupná kontrola v čase hospitalizácie v Neurologickom centre 
2. Kontrola u Kardiológa alebo Internistu v čase X od prepustenia z neurológie (podľa 

prepúšťacej správy, X = ideálne do 1 mesiaca) 
3. Follow-up kontrola u Neurológa v čase Y po prekonanej iCMP/TIA (podľa prepúšťacej 

správy, Y = ideálne do 4-6 týždňov) 
4. Follow-up kontrola u kardiológa alebo internistu v čase Z od záchytu FP (Z = ideálne do 

1 mesiaca) 
5. Neurológ, kardiológ alebo internista, zadefinuje príčinnú súvislosť medzi nevalvulárnou 

fibriláciu predsiení  (NVAF) a kardioembolickou CMP/TIA/SCI 
6. Ďalej postupuje podľa schémy 3 a elektronického CRF. 

 
Predpokladaný záchyt FP u pacientov s prekonanou iCMP/TIA/SCI 
33% (1 z 3 až 1 zo 4 pacientov) = 25-33 pacientov so zdokumentovanou FP 
 
Rozpis detekcie AF 

1. 12 zvodové EKG – 5 dní po sebe EKG alebo 24/48 hod Holter počas hospitalizácie 
v Neurologickom centre  

2. 2 týždňová telemetria EKG - po neúspešnom záchyte FP na EKG - 2-týždňový MDT 
telemonitoring (cena je 58 EUR bez DPH), kt. indikuje kardiológ alebo internista 

3. Dlhodobý Reveal monitoring (Medtronic) - u pacientov, ktorí môžu byť indikovaní 
(úhrada ZP), indikuje kardiológ alebo internista   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Synopsa C:  
Rameno C medicínskeho výskumného projektu  

Detekcia tichých infarktov u pacientov s potvrdenou FP / NVAF 
 
Odborní konzultanti:  
MUDr. Peter Hlivák, PhD., arytmológ, OAKS, NÚSCH Bratislava 
MUDr. Marek Krivošík, neurológ, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB Bratislava 
 
Metodika  
Tzv. „tichý mozgový infarkt“ (SCI = Silent Cerebral Infarction) je definovaný ako mozgový 
infarkt verifikovaný zobrazovacou metódou (preferenčne NMR), bez anamnézy akútnej 
neurologickej dysfunkcie súvisiacej s danou léziou. 100 pacientov s potvrdenou NVAF a 
s podozrením na nerozpoznanú embolizáciu (vaskulárne ochorenie mozgu) budú referovaní od 
kardiológa k neurológovi s cieľom potvrdiť prekonanie SCI pomocou NMR vyšetrenia. 
 
Inklúzne kritériá 

• Zdokumentovaná FP - paroxyzmálna, perzistujúca alebo permanentná 
• Podozrenie na nerozpoznanú embolizáciu (vaskulárne ochorenie mozgu)  
• Akékoľvek CHA2DS2-VASc (≥0) 

 
Exklúzne kritériá 
• Organické ochorenie chlopní (OOCh) 
• KI na antitrombotickú liečbu - lekár sa riadi podľa SPC pre indikovanie 

VKA/NOAK/ASA/iné AA 
 

Krok 1 – KARDIOLÓG – výber pacientov s FP podľa inklúznych a exklúznych kritérií a po 
vylúčení organického ochorenia chlopní. Kardiológ na základe vyšetrenia kognitívnych funkcií 
(MMSE dotazník, skóre ≤ 26 je kritériom zaradenia pacienta) alebo na základe klinického 
vyšetrenia, ktoré svedčí o progredujúcej kognitívnej dysfunkcii, odošle pacienta k neurológovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krok 2 – NEUROLÓG – urobí nasledovné vyšetrenia a odošle pacienta na NMR: 
• sonografické vyšetrenie karotického a vertebrálneho riečiska  na odhalenie 

hemodynamicky významnej stenózy - štandardizácia pomocou European Carotid Surgery 
Trial 

• detekcia nestabilného aterosklerotického plátu a zistenie event. kontraindikácie NMR 
(CT) vyšetrenia 

• NMR - všetky nálezy SCI budú skonzultované s 2 nezávislými odborníkmi (NEU, RDG) 
a bude vyhodnotené, či SCI obraz zodpovedá kardioembolizmu 

 
Krok 3 – NEUROLÓG po NMR vyšetrení - pacienti s potvrdenou paroxyzm., perzist. alebo 
permanentnou NVAF, bez ohľadu na ich CHA2DS2-VASc skóre, ktorí môžu byť indikovaní na 
poisťovňou hradené NMR vyšetrenie budú monitorovaní na SCI (podmienka pre úhradu NMR 
vyšetrenia je podozrenie na vaskulárne ochorenie mozgu): 

• minimálne potrebné sekvencie: T2, FLAIR, T1, DWI, ADC 
• zadefinovanie SCI lézie –  hyperintenzívna lézia v T2 a FLAIR sekvencii alebo 

izointenzívna v T1 sekvencii, pričom T2 a FLAIR zobrazenie slúži aj k oddiferencovaniu 
lézií menších ako 3 mm od perivaskulárneho priestoru (hypointenzívne v T2 a FLAIR) 

• počet a lokalizácia SCI lézií  
 
Krok 4 – SCHÉMA 4 - pacienti s verifikáciou SCI budú neurológom/kardiológom nastavení 
na OAK liečbu a zaradení do ramena A na aktívny follow-up v rámci zabezpečenej virtuálnej 
databázy. Pacienti s nepotvrdenou SCI budú kardiológom manažovaní podľa CHA2DS2-VASc 
skóre (0-bez liečby, 1 – liečba OAK/AA podľa zváženia kardiológa, >1 OAK liečba (1. VKA, 
2. Ak sú pri VKA dve merania INR zo šiestich mimo 2-3, môže byť indikovaná liečba s 
NOAK): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpis kontrol a vyšetrení 

1. Vstupná kontrola pacienta s FP/NVAF v kardiocentre, s podozrením na nerozpoznanú 
embolizáciu (vaskulárne ochorenie mozgu), MMSE skóre 

2. Kontrola u Neurológa v čase X (X = ideálne do 1 mesiaca) 
3. Odoslanie pacienta na NMR v čase Y (Y = ideálne do 1 mesiaca) 
4. Neurológ zadefinuje príčinnú súvislosť medzi NVAF a SCI (áno/nie) 
5. Ďalej postupuje podľa schémy 3 a 4 a podľa elektronického CRF 
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