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Telemedycyna poprawia wyniki leczenia osób
z niewydolnością serca
Zdalne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca obniża ryzyko ich zgonu z różnych
przyczyn oraz hospitalizacji z powodu chorób sercowo-naczyniowych – wykazały polskie

badania, o których poinformował PAP dr hab. Mateusz Tajstra ze Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu.
Specjalista prezentował je na sesji dotyczącej najnowszych istotnych badań klinicznych w ramach
Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca (EHRA), który w dniach 17-19 marca odbywał
się w Lizbonie (Portugalia).
„Nasza praca dostarczyła kolejnych istotnych dowodów potwierdzających efektywność kliniczną
zdalnego monitorowania urządzeń wszczepialnych u pacjentów z niewydolnością serca” - powiedział
PAP dr Tajstra.
Jego zdaniem nadzór telemedyczny może nie tylko poprawić jakość opieki i rokowania tej grupy
pacjentów, ale przyniesie także oszczędności systemowi opieki zdrowotnej.
Badanie o akronimie RESULT było pierwszym polskim tzw. randomizowanym badaniem (tj.
o losowym przydziale pacjentów do różnych badanych grup) u chorych z niewydolnością serca i z
wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) bądź urządzeniem resynchronizującym
z możliwością defibrylacji (CRT-D).
W grupie 600 chorych porównano efekty uzyskane dzięki klasycznej opiece - z zaplanowanymi
wizytami kontrolnymi w poradni kardiologicznej - z efektami nadzoru telemedycznego nad
pacjentami. Zdalne monitorowanie było prowadzone poprzez bezprzewodowe połączenie
z wszczepionym urządzeniem.
Po 12 miesiącach obserwacji okazało się, że pacjenci monitorowani zdalnie mieli istotnie niższe
ryzyko zgonu z różnych przyczyn oraz ryzyko hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Dr Tajstra przypomniał, że hospitalizacja jest najdroższą formą opieki medycznej. „Dlatego można się
spodziewać, że wdrożenie metod telemonitoringu w Polsce byłoby opłacalne dla systemu opieki
zdrowotnej” – ocenił.
Kardiolog zwrócił uwagę, że zasadność refundacji telemonitoringu chorych z niewydolnością serca
i implantowanym urządzeniem elektrycznym jest obecnie poddawana ewaluacji przez Ministerstwo
Zdrowia. „Mamy nadzieję, że uzyskane przez nas wyniki będą ważnym głosem w tej sprawie” –
podkreślił.
W raporcie Instytutu Innowacyjnej Gospodarki pt. „Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce
z perspektywy gospodarki państwa” z 2017 r. wynika, że straty gospodarcze związane
z niewydolnością serca są kilkakrotnie wyższe niż wydatki ponoszone przez Narodowy Fundusz
Zdrowia na jej leczenie. W latach 2014-2015 straty dla gospodarki wyniosły 3,6 do 3,9 mld zł,
natomiast koszty leczenia niewydolności serca od około 760 mln do 900 mln zł, z czego większość
pochłonęły właśnie wydatki na hospitalizację.
W Polsce na niewydolność serca cierpi od 600 tys. do 700 tys. osób.
Badanie RESULT, którym kierował prof. Lech Poloński ze Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu (SCCS), było współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED”. Zostało przeprowadzone
w klinikach kardiologii SCCS kierowanych przez prof. Mariusza Gąsiora i prof. Zbigniewa Kalarusa.
Źródło: pap.pl

http://laboratoria.net/aktualnosci/28970.html

19-04-2019

Jajka służą czy szkodzą naszemu organizmowi?
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami; stoły będą uginać się od potraw, a w roli głównej one – jajka.
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Otyłość i nadwaga sprzyjają postępowi
stwardnienia rozsianego
U osób z nadwagą i otyłością podwyższony poziom ceramidów we krwi co odgrywa znaczącą rolę w
postępie stwardnienia rozsianego.
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Powszechne mity na temat snu szkodzą
zdrowiu
Naukowcy zidentyfikowali najbardziej popularne mity dotyczące snu.
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Nowa szansa dla chorych z postępującą
postacią stwardnienie rozsianego
Dla chorych z tzw. pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego pojawiła się nowa
szansa terapii
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Słupsk/ 10 mln zł dla Akademii Pomorskiej na
utworzenie auli...
Akademia Pomorska w Słupsku zaadaptuje byłą stołówkę wojskową na wielofunkcyjną aulę z
zapleczem i pomieszczeniami dydaktycznymi.
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Miednice współczesnych mężczyzn są inne niż
w okresie średniowiecza
Miednice współczesnych mężczyzn są większe i szersze, a zarazem bardziej spłaszczone, niż w
okresie średniowiecza.
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Dieta w ciąży bez mięsa?
„Mama na roślinach”. Pisze, że nawet weganki mogą urodzić zdrowe dziecko - i powołuje się na
badania naukowe.
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Polacy szukają metody dostarczania leków
wprost do mózgu
Naukowcy pracują nad nanostrukturami, które pokonają barierę śródbłonkową chroniącą mózg.
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