
HROZBY 
FIBRILÁCIE 
PREDSIENÍ (FP)

Pochopenie vplyvu 
epidémie nového 
milénia v Európe
Správa Svetovej asociácie atriálnej fibrilácie hovorí 
o fibrilácii predsiení ako jednej z najzávažnejších 
zdravotných ochorení v Európe. (1*)

ČO JE 
FIBRILÁCIA 
PREDSIENÍ

Fibrilácia predsiení (FP) je charakterizovaná
nepravidelným a často rýchlym srdcovým rytmom, 
ktorý má za následok nekoordinovanú kontrakciu 
srdcovej predsiene. (2*)

VÝZVY FP
11 miliónov ľudí
v celej Európe. (3*)

Predpokladá sa, že do roku 2050 bude mať 
Európa najviac pacientov s FP
v porovnaní s ostatnými regiónmi. (4*)

660 - 3 286 miliónov €
Odhad nákladov pre systémy 
zdravotnej starostlivosti
v európskych krajinách. (5-8*)

FP zvyšuje riziko iných
potenciálne smrteľných stavov
ako srdcové zlyhanie a mŕtvica (porážka). 
(9-10*)

PRÍČINY FP
Abnormality alebo poškodenie štruktúry srdca sú najčastejšie príčiny FP. 
(11-14*)

Nadmerne aktívna štítna 
žľaza alebo iná metabolická
nerovnováha

Vysoký krvný tlak

Infarkt

Ischemická choroba srdca

Abnormálne srdcové chlopne

Srdcová chyba s ktorou 
sa človek rodí (t.j. vrodená)

Predchádzajúca operácia srdca

Syndróm chorého sínusu
(t.j. nesprávne fungovanie srdca)

      kardiostimulátor

Spánkové apnoe

Pľúcne choroby

Stres spôsobený
zápalom pľúc,
operáciou alebo
iným ochorením

PRÍZNAKY AF
Symptómy FP narúšajú 
bežný život človeka a môžu 
byť v rozsahu od slabých 
až po závažné (15-17*)

15% až 30%
PACIENTOV
NEMÁ 
ŽIADNE PRÍZNAKY
Prejavy FP môžu 
byť aj tiché (18*)

KTO JE
RIZIKOVÝ?

Riziko FP 
sa zvyšuje s vekom
(12*, 13*, 19*)

u 1 zo 4 dospelých
vo veku 40 rokov a viac 
sa môže vyvinúť 
počas života FP (13*)

u 8 z 10 dospelých
vo veku 65 a viac rokov 
sa môže vyvinúť FP

FP ZVYŠUJE RIZIKO
ĎALŠÍCH ŽIVOT 
OHROZUJÚCICH 
OCHORENÍ (10*)

vyššie riziko 
srdcového 
zlyhania

vyššie riziko 

vzniku 
mozgovej mŕtvice

vyššie riziko úmrtia na 
kardio-
vaskulárne 
ochorenia

Odhady naznačujú, 
že do roku 2030 

sa zvýši počet ľudí 
s FP až o 70 %.

280 tisíc - 340 tisíc 
nových ischemických 

cievnych mozgových príhod

3,4 - 4 milióny 
hospitalizácií s diagnózou FP

100 - 120 miliónov návštev 
u ambulantných lekárov

FP AKO BREMENO 
PRE PACIENTA
Pacienti často uvádzajú, že FP im 
zasahuje do života a každodenných činností, 
čím sa zhoršuje kvalita ich života. (16*, 21*)

ZNÍŽENIE 
FUNKČNÉHO 
STATUSU (22*)

NARUŠENIE
DENNÝCH
AKTIVÍT (22*)

AŽ
DO 47%
PACIENTOM FP
ZNIŽUJE KVALITU
ICH ŽIVOTA (22-23*)

FP AKO BREMENO 
PRE ZDRAVOTNÝ SYSTÉM
FP ako ochorenie, má výrazný vplyv 
na celkové ekonomické zaťaženie 
v systéme zdravotnej starostlivosti
v celej Európe. (5-8*)

FRANCÚZSKO
NEMECKO
TALIANSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA

11 mil.
viac ako

PACIENTOV

rozsah nákladov 

660 - 3 286 mil. €

SKORÝ ZÁCHYT OCHORENIA JE KĽÚČOVÝ

Včasná detekcia a diagnostika FP 
môže pomôcť zlepšiť pacientom
kvalitu života. (24-25*)

u 1 z 5 
PACIENTOV DOCHÁDZA 
K ROZVOJU OCHORENIA 
V PRIEBEHU 1 ROKA (26*)  

HOVORME O FP
Zlepšenie povedomia

podporovať skoršiu diagnostiku 
s cieľom znižovať 
náklady na drahú liečbu 

podporovať efektívnejšie 
možnosti liečby a manažment 
pacientov s FP a zabrániť 
rozvoju možných zdravotných 
komplikácií spojených s FP 

Vzdelávanie a podpora pre
pacientov a opatrovateľov

pomáhať pacientom a ich 
opatrovateľom zvládať ochorenie 
s cieľom zlepšiť kvalitu života 
pacientov a znížiť potrebu
lekárských zásahov 
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