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Úvod Register CRT Survey II je paneurópsky register, ktorý vznikol  z iniciatívy dvoch 
asociácií ESC-EHRA a HFA. 
Cieľ 42 európskych krajín a celkovo 288 centier urobilo 8 mes.snímku, ktorá mala reflektovať 
klinickú prax v oblasti implementácie resynchronizačnej liečby CHSZ. 
Metódy Sledovali sa  de novo implantácie CRT-P/D  alebo upgrade.  Zaradený pacient sa 
zadal elektronicky- cez e CRF. Ten zahrňuje demografické dáta, etiológiu SZ, farmakoterapiu, 
EKG morfol. trv. QRS komplexu,indikáciu na implantáciu CRT,procedurálne detaily, 
komplikácie, údaje o demite a sledovaní. Zber trval od okt 2015 do júna 2016 
Výsledky.SK  472 pacientov  vs  10616 ostatní.Vysoká úspešnosť implantácií CRT SK 96.8 % 
vs 94,1%. Demograf.dáta  podobné, na SK trend k mladším pac., populácia nad 75 r na SK  
len 24,2% vs 32,4% ostatní. M/Ž: podobní profil ,Etiol.CHSZ:bez signif.rozdielov. Na SK boli 
zaradení pacienti významne častejšie v ťažších štádiách NYHA: NYHA III SK 74,2% vs 53  
ostatní a NYHA IV. SK: 6,1% vs 4,3%. Upgrady SK 21,6%  vs 28,1% ostatní.Laboratórne dáta 
a EKG prezentácie neboli  rozdielne medzi SK a ostatnými. Zo zobrazovacích modalít na SK 
dominuje ECHO kg, MRI len 0,4% vs 4,8% ostat. Čas prijatie-impl. SK v priemere o 1,1 d 
menej. Na SK bolo väčšie zastúpenie CRT-P SK:36,7 vs 29,9% ostat., 63,3% CRT-D vs 
70,1% ostat. Na SK impl. elektrofyziológovia, v ostatných kraj. len 76,1%. Trvanie impl. SK 
64±28,9 vs 101,5±46,3 ostatní. Fluoro SK 7,5±min vs 18,3±17,3 min. ostatní. Typ elektród, 
pozície, kompl. periproc  bez rozdielov.Vo farmakoterapii  SK lepšie adheruje k odpor.  Všetky 
slovenské centrá majú k dispozícii "remote monitoring",voči 58,2% Prax SK-pacienti sledovaní 
v centrách, v ostatných krajinách je to len 85,9%  
Závery CRT program je na SK dobre organizovaný, 3 KC,5 KC v pláne.Kvalita sa javí vysoká, 
poskytovaná v súlade s odpor.Zlepšiť penetráciu CRT  u pac. s ľahšími št. NYHA, u starších  
(?75 rokov) a v obl.upgrade .Pac. na SK potrebujú lepšiu dostupnosť  MR srdca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


