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A jelentés szerint 2015-ben Németországban a morbiditás és a mortalitás a
legtöbb szívbetegségnél enyhén növekedett. Ennek egyik oka a prevenció
mellőzése.
A tavalyi jelentés még arra a következtetésre jutott, hogy a szívbetegségek
miatti halálozás csökkent. A szakmai társaságok idén mind az abszolút
számok (2014: 207.976 haláleset, versus 2015: 221.511), mind az 1.000
lakosra jutó számok tekintetében növekedésről számoltak be.
Az akut szívinfarktus és az ischemiás szívbetegség tekintetében a
morbiditás 2015-ben az előző évekhez viszonyítva változatlan maradt.
Ezzel szemben a szívbillentyű-betegségek (4,2%), a veleszületett szívhiba
(3%), a szívritmus-zavarok (2,6%) és a szívelégtelenség (2,5%)
gyakorisága enyhén növekedett. A szívelégtelenség évente 455.000 kórházi
fekvőbeteg kezelést tesz szükségessé.

A Német Kardiológiai Társaság a jelentés öt megállapítását emelte ki.
1. A szívbetegségek gyakorisága növekedik
Az előző évekhez viszonyítva megfordult a trend. 2016-ban a
figyelembe vett betegségek gyakorisága nem csökkent, hanem
részben jelentősen növekedett.
2. Egyre kevesebb a szívinfarktus halálos áldozatainak száma
Az 1990-es évek elejéhez viszonyítva 2015-ben a szívinfarktus
miatti halálozás férfiaknál 68%-kal, nőknél 57%-kal csökkent.
3. Szívelégtelenség: az érintettek száma megduplázódott
A szívelégtelenség a kórházi kezelés leggyakoribb oka. 1995. óta
101,5%-os növekedés következett be. A halálozás tekintetében
viszont jelentős csökkenés.
4. A szívbillentyű-betegségek száma továbbra is növekedik
A 75 év fölöttieknél az elmúlt két évtizedben a szívbillentyűbetegségek száma 184,8%-kal növekedett. A konvencionális
szívbillentyű-csere mellett időközben bevezették a sokkal
kedvezőbb,
kímélőbb
és
biztonságosabb
transzkatéteres
aortabillentyű beültetést.
5. Szívritmuszavarok
A szívritmuszavarok a leggyakoribb szívbetegségek, amelyeknél
mind az esetszám, mind a halálozás növekedik. Csupán a
pitvarfibrilláció tekintetében lakosság egy százaléka érintett, a
tendencia pedig erőteljesen fokozódik. Ezzel párhuzamosan javultak
a gyógyszeres, sebészeti és intervenciós terápiák.
[Lásd még: Jelentés a szívsebészeti beavatkozásokról Németországban –
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