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TROMBÓZA LIEK

CINRE tak spustilo Program mechanickej 
trombektómie v 24-hodinovom okne ako 
jediné pracovisko na Slovensku. Túto 
najmodernejšiu liečbu akútnej ischemic-
kej cievnej mozgovej príhody vykonáva 
vo svete a v 24-hodinovom okne len 
asi 350 pracovísk. CINRE je zmluvným 
partnerom všetkých troch zdravotných 
poisťovní a za liečbu v ňom pacienti nedo-
plácajú. Nemocnica CINRE sa zameriava 
na najmodernejšiu liečbu neurovaskulár-
nych a kardiovaskulárnych ochorení, ktoré 
u nás postihujú s fatálnymi následkami 
2/3 populácie. CINRE využíva v liečbe 
spomínaných ochorení množstvo inova-
tívnych postupov a najnovších technológií 
a je aj európskym školiacim centrom pre 
tieto moderné, veľmi šetrné a vysokoúčin-
né metódy liečby.

Nonstop neurointervenčný servis
V rámci neuroprogramu sa CINRE špe-
cializuje na nonstop neurointervenčný 
servis, teda na ošetrovanie krvácajúcich 
a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem 
a urgentnú liečbu ischemickej cievnej 
mozgovej príhody pomocou mechanickej 
trombektómie. Táto liečba sa vo svete 
vykonáva iba päť rokov a všetko zmenila 
v prístupe lekárov k mozgovým poráž-
kam, ktoré už dnes vedia liečiť aktívne. 
Pri ischemickej mozgovej mŕtvici je veľmi 
dôležitý a rozhodujúci časový faktor. 
Odhaduje sa, že s každou hodinou stráca 
pacient 10 percent šance na úspešné lie-
čenie. Keď sa ho podarí do štyroch hodín 
dostať do nemocnice a nemá veľký cievny 
uzáver, tak takúto zrazeninu je možné aj 
rozpustiť. Trombolýzu robí pomerne veľká 

Centrum intervenčnej neurorádioló-
gie a endovaskulárnej liečby 
(CINRE) sa zaradilo medzi celo-
svetové špičkové pracoviská, kde 
mechanickú stent trombektómiu pri 
cievnej mozgovej príhode robia až 
do 24 hodín od vzniku príznakov. 
Je to vďaka moderným technológi-
ám, ktoré umožňujú lepšie posúdiť 
rozsah poškodenia mozgu počas 
prvých 24 hodín od samotného 
vzniku ťažkostí pacienta.

Šanca na záchranu 
sa predĺžila na 24 hodín

sieť nemocníc na Slovensku, ale veľká 
skupina pacientov má taký rozsiahly 
uzáver, že trombolýza u nich nefungu-
je. Okrem toho pacienti prichádzajú na 
tieto pracoviská stále neskoro. V prípade 
veľkého uzáveru však už ani trombolýza 
nepomôže. A práve takým pacientom je 
určená mechanická stent trombektómia, 
na ktorú sa špecializuje CINRE a ktorú do-

káže ponúknuť až do 24 hodín od vzniku 
ťažkostí. V neuroprograme a poskytovaní 
neurointervenčného servisu je CINRE 
špecializovaným a najväčším pracoviskom 
na Slovensku, ktoré vykonáva okolo 100 
miniinvazívnych zákrokov na mozgovej 
cirkulácii mesačne.

V oblasti kardiológie a kardioprogramu 
CINRE poskytuje nepretržitú (24 hodín 
denne a 7 dní v týždni) intervenčnú liečbu 
akútneho infarktu myokardu a nestabil-
nej angíny pectoris. Všetky intervencie 
na srdci sú vykonávame prístupom cez 
zápästie, s veľmi krátkou hospitalizáciou. 
U stabilných pacientov pri podozrení na is-
chemickú chorobu srdca CINRE vykonáva 
selektívne koronarografie, ktoré sú v prí-
pade negatívneho nálezu ambulantným 

výkonom a pacient odchádza v ten istý 
deň, tri hodiny od výkonu domov. Keď je 
potreba ošetriť koronarografiou odhalené 
zúženia, tak po perkutánnej koronárnej in-
tervencii s implantáciou najnovších typov 
stentov pacienti zotrvajú v nemocnici zvy-
čajne jeden deň. V CINRE sa okrem toho 
v kardioprograme vykonáva rekanalizácia 
starších uzáverov a viaccievnych postih-

nutí koronnárnych tepien, uzatváranie 
otvorov predsieňovej priehradky na srdci 
(tzv. PFO, uška ľavej predsiene) a pri-
pravuje sa program intervenčnej liečby 
ďalších štrukturálnych chýb srdca. 

V centre sa realizuje nonstop aj angio-
program, vykonáva sa množstvo pláno-
vaných a akútnych angiointervenčných 
miniinvazívnych operácií, ako je ošetrova-
nie aortálnych aneuryziem – vydutí, en-
dovaskulárna liečba nedokrvenia tepien 
dolných končatín vo všetkých klinických 
štádiách, ale aj hlbokej žilovej trombózy 
či masívnej akútnej pľúcnej embólie. 
Veľmi žiadané sú okrem ošetrovania 
aneuryziem brušnej aorty aj miniinvazívne 
operácie vaskulárnych malformácií a iné 
embolizačné intervenčné výkony.  -DK-


