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Starostlivosť o pacientov s CHVO 

Spolupráca 3 odborných spoločností lekárov: 



Čo je CHVO?? 

Chronické venózne ochorenie 
 

 je definované ako nefungovanie 
žilového systému v dôsledku 

nefungovania žilových chlopní... 
 



Zápal – zodpovedná za poškodenie žilovej chlopne 
vedie k refluxu a zvyšovaniu žilového tlaku.... •→uvoľňovanie adhezivnych molekúl 

(ICAM-1, E-selectin,…) 

•→rolovanie, adhézia a prenikanie 
leukocytov, uvoľnenie mediátorov 

•→poškodenie žilovej chlopne 

•↑venózny tlak 

•→ varixy, opuchy, trofické zmeny 
 



Príčina CHVO 

1. ZÁPAL 



ZDRAVÁ / CHORÁ 

2. REFLUX 



CHVO: časté , nediagnostikované a neliečené?  

   úprava životosprávy, správna kompresívna a farmakologická 
protizápalová liečba  už na začiatku chorobného stavu 
predchádzajú progresii ochorenia (pacient, verejnosť, lekárnik, 
zdravotné sestry a lekári) 

   počiatočné symptómy sú často neliečené, ale signalizujú, že sa 
začal chronický zápalový proces (skorá leukocyto-endotelová 
interakcia) a časom nastane progres CHVO do závažných štádií 

Aký je problém? 

   indikácia DUS a ak sa zistí riešiteľná príčina CHVO je potrebná 
kauzálna liečba(miniinvazívny výkon -RFA, sklerotizácia penou... 



Protizápalový liek 



5-ročné sledovanie pacientov  s CHVO 

Lurie F, Makarova NP. Clinical Dynamics of Varicose Disease in Patients with High Degree of Venous Reflux 
During Conservative Treatment and After Surgery: 7-Year Follow-Up. Int. J. Angiol. 1998; 7(3):234-7. 
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V priebehu 10 rokov sa u viac ako 25% 
neliečených vyvinie zo štádia varixov vred 



Dni zdravých žíl = PROGRAM PROTI CHVO 
Ciel – dosiahnuť zmenu k lepšiemu 

1. (SPOLOČNOSŤ) Zvýšiť zdravotné uvedomenie obyvateľstva o 
CHVO, zozbierať aktuálne dáta o výskyte CHVO, zvýšiť vnímanie 
spoločenskej závažnosti CHVO –  tlak na regulátorov (MZ SR, ZP) 
vysoké doplatky za lieky, žiadna až nízka úhrada  kompresnej liečby - I. 
kompresná trieda nie je hradená, ani tehotné ženy nemajú nárok. II. 
kompresná trieda pančúch je hradená iba 2x ročne u špecialistu. 
Úhrada výkonov...Odstrániť prekážky v dostupnosti prevencie a liečby. 

2. (VL) Zachytiť včasné štádiá CHVO (C0 – C2) a včas ich začať liečiť 
 
 
 

3. (VL) Iniciovať odoslanie pacientov s riešiteľnou príčinou(refluxom) a 
závažnejších štádií CHVO (C2 – C6) k angiológovi a cievnemu chirurgovi a 
kauzálne ich riešiť. 

Ak začneme systematickú(protizápalovú a kompresívnu) liečbu pacientov už v 
prvých štádiách (C0 – C2), úplne predídeme komplikáciám CHVO... 



Tepnové a žilové srdce 



 Plagáty, informačné materiály 
 
 Vzdelávacia kampaň – VL; Špecialisti; Médiá; 
 Informačná webstránka: www.opuchnutenohy.sk 
 
 Získavanie informácií o CHVO v ambulanciách VL, 
dotazníky, vyšetrovanie a individuálne poradenstvo. 
 

 
 Priestor pre informačné-edukačné aktivity 

 
 

1. Zvýšiť vedomosti obyvateľstva o CHVO; Zvýšiť vnímanie 
spoločenskej závažnosti CHVO.    
     
Komunitné zameranie – na obyvateľov 



 Informačná webstránka: 
 www.opuchnutenohy.sk 



Nový životný štýl = prevencia CHVO 



Nový životný štýl = cvičenie!! 



„Ak začneme liečbu pacientov  
už v prvých štádiách (C0 – C2),  

úplne predídeme komplikáciám CHVO...“ 

2. Zachytiť a liečiť CHVO včas (včasné štádiá C0 – C2)  

Všeobecní lekári  - preventívne prehliadky 1x za 2 roky 

 Diagnostika a liečba: 
C0: Neviditeľné a nehmatateľné 
       známky žilového ochorenia 
 C1: Teleangiektázie  
          a retikulárne žily 
 C2: Kŕčové žily 
 
Získavanie informácií :  
dotazníky,  
zhromažďovanie  dát,  
medzinárodné porovnanie. 



3. Zachytiť a odoslať závažnejšíe štádiá CHVO (C2, C3–C6) k 
ŠPECIALISTOVI – ANGIOLÓG a/alebo CIEVNY CHIRURG 

 C3: Edém 
 
 C4: Trofické zmeny kože 
 
 C5: Trofické zmeny kože +     
               zhojený vred 
 
 C6: Otvorený vred    
            predkolenia 



Dni zdravých žíl = skríningový a 
vzdelávací  program proti CHVO 
 

          

PROGRAM PROTI CHVO  





 Zmena modelu zdravotnej starostlivosti 

nová rovnováha 

Komplikované stavy 
špecialisti 

Následná starostlivosť 

Upravené podľa: Christopher Riley, Department for Health and Social Services, Welsh Assembly Government, 2008 

Podpora zdravia, prevencia, včasná 
diagnostika a včasná liečba... 
PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ  (VL..., komunita... 
 
 

ZLYHANIE 



2010 114/3467 CHVO 
2011   85/2444 CHVO+H 
2012  61/1547  CHVO+H 

800 
vpl@vpl.sk  

mailto:vpl@vpl.sk


2011+2012   91/3991 CHVO+H 



Ťažkosti pacientov...  
Zúčastnení lekári 114, pacienti 3467 (muži 1134, ženy 2333)  



Žilové ťažkosti – pacienti...  
N= 3 991 



Prevalencia CHVO v 2011-2012 
N= 3 991 
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Symptómy (% pacientov) 
N= 3991 

Bolesť Zápal Krvácanie Svrbenie 

Výskyt symptómov HO 2011-2012 

4.5%(110) 1.0%(24) 2.3%(56) 3.5%(85) 



Prevalencia HO 2011-2012  
N= 3991 



Liečba CHVO/medikamentózna  
N= 3991 



Liečba CHVO/kompresná  
N= 3991 



Liečba CHVO/chirurgická  
N= 3991 



  U koho sa pacienti liečia  

Zlepšila sa spolupráca so 
špecialistami...  

N= 3991 
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 Aký by mal byť osud pacienta  s CHVO...  

PRIMÁRNA  ZS – všeobecní lekári –  C0 – C2  

ŠPECIALISTI –  C 3 – C6 
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Pacienti s CHVO – včasná identifikácia ochorenia, životospráva a liečba    

☻ 

☻ 

☻ 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 



Guideline všeobecného 
lekára ABCD 



1. Mávate pocity ťažkých nôh? 
2. Opúchajú Vám nohy? 
3. Mávate bolesti nôh? 
4. Ťažkosti na konci dňa? 
5. Mávate nočné kŕče? 
 
 

A. Anamnéza -dotazník preventívnej 
prehliadky  



- k dispozícii VL 
- úhrada ZP: 

B. Kompresná liečba  

Kompresná trieda I – vôbec nehradí 
Kompresná trieda II – hradí iba špecialistom 2x do 
roka. Nová pančucha je potrebná 3- 4x ročne.  
50% úhrada u špecialistu, 0% úhrada u VL.     

 kompresné podkolienky KT I 
– lýtkové pančuchy tr.I, dostatočná podpora ž. pumpy 
– nositeľné aj v lete (klimatický komfort) 
– kvalitné značky (Medi, Venosan, Singvaris, Tuasme)  



- bez preskripčného obmedzenia 
- úhrada ZP  0,00 € 
- 2/3 pacientov dostáva VAL 
- režimy podávania?? 

C. Včasná venoaktívna liečba   

   CHVO je chronické progredujúce 
zápalové ochorenie. Ak začneme 
protizápalovú liečbu pacientov už v 
prvých štádiách (C0-C2), predídeme 
vzniku závažných komplikácií. 



   D. Chirurgická liečba a VL -
manažment  

- včasná indikácia DUS 
- reflux, kauzálna liečba 
angiochirurgom(ablácia) 
 
 
 Následná kontinuálna komplexná 
celoživotná starostlivosť... 



   Vylosovanie cien DZŽ 2012 
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