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Starostlivosť o pacientov s CHVO 

Spolupráca 3 odborných spoločností lekárov: 



CHVO: časté , nediagnostikované a neliečené?  

   úprava životosprávy, správna kompresívna a farmakologická 
liečba už u všeobecného lekára predchádzajú progresii ochorenia 

 počiatočné symptómy sú často neliečené, ale signalizujú, že sa 
začal zápalový proces (skorá leukocyto-endotelová interakcia) 
 symptómy ukazujú, že sa už začal chronický zápalový stav 

     a časom progres CHVO do závažných štádií 



Čo je CHVO?? 
Chronické venózne ochorenie 

 
 je definované ako abnormálne fungovanie 
venózneho systému v dôsledku chlopňovej 
nedostatočnosti, ktorá môže postihnúť 
povrchový žilový systém, hlboký žilový 
systém, alebo obidva. 

 



Leukocyto - endotelová venózna interakcia ??? 

Zápal 



Zápalová reakcia – zodpovedná za poškodenie žilovej chlopne 
vedie k refluxu a zvyšovaniu žilového tlaku 

•→expresia adhezivnych molekúl 
(ICAM-1, E-selectin,…) 

•→rolovanie, adhézia a prenikanie 
leukocytov, uvoľnenie mediátorov 

•→poškodenie žilovej steny, 
remodelácia žilovej chopne 

•↑venózny tlak  



 ¾ pacientov s chronickým 
venóznym ochorením 
zostáva neliečených3,4 

- Príznaky chronického venózneho ochorenia postihujú až 
50% slovenskej populácie2 v zhode s ostatným svetom4 

- S vekom vzrastá výskyt u oboch pohlaví aj  závažnosť ochorenia 
 
- Teleangiektázie a retikulárne žily postihujú viac ako 80% 
  pacientov 
 

CHVO – progresívne ochorenie  

2. V.Štvrtinová, V.Šefránek, M. Frankovičová, A.Džupina: CHVO – klasifikácia, diagnostika, a liečba, 2007 3. Jantet G and the RELIEF Study Group. Angiology. 2002;53:245-256.  

4. Jawien A, Grzela T, Ochwat A. Angiology. 2003;54(suppl 1):S19-S31.  



Pacienti 



„Dni zdravých žíl“  program proti CHVO 
Ciele : 

1. Zvýšiť zdravotné uvedomenie obyvateľstva o CHVO 

2. Zvýšiť vnímanie spoločenskej vážnosti CHVO – MZ, 
ZP (doplatky za lieky vysoké, žiadna až nízka úhrada  
kompresívnej liečby, I. kompresná trieda pančúch 
nie je hradená, preskripčné obmedzenie  II. kompr. 
triedy pančúch pre VL) 

3. Zozbierať aktuálne dáta o výskyte CHVO, zachytiť 
včasné štádiá CHVO (C0 – C2) a včas ich začať liečiť 
 
 
 
  

4. Iniciovať odoslanie závažnejších štádií CHVO  
(C2 – C6)   k angiológovi či cievnemu chirurgovi 

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

úplne predídeme komplikáciám CHVO...“ 



 Plagát „Dni zdravých žíl“ v čakárni  
   alebo v ambulancii všeobecných lekárov 

 
 Vzdelávacia kampaň – VL; A+A; Médiá; 
 
 Získavanie informácií o CHVO v ambu- 
lanciách VL, dotazníky 
 
 Informačná webstránka: 
 www.opuchnutenohy.sk 
 
 

1. Cieľ: zvýšiť zdravotné uvedomenie obyvateľstva o CHVO 
 2. Cieľ: zvýšiť vnímanie spoločenskej vážnosti CHVO    
    Pacienti!!! 



 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...“ 

3. Cieľ: zachytiť a liečiť včasné štádia CHVO (C0 – C2)  

Všeobecní lekári   

 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. 



4. Cieľ VL: zachytiť a včas odoslať závažnejšíe štádiá CHVO 

(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 



Aká je situácia CHVO na Slovensku?? 

„Dni zdravých žíl“  
skríningový a vzdelávací program CHVO  



Ďakujem  
za pozornosť 



Dni zdravých žíl  
 

2010:114 VLD, 3467 
pacientov, CHVO DK... 

 
 2011: 85 VLD, 2444 

pacientov, CHVO DK + H...  
 
 









Sieť všeobecných lekárov na Slovensku 
2 300 VLD, 4 milióny občanov nad 18 rokov  

 



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

Máme dôveru pacientov??  



Kde hľadáte najčastejšie radu??  

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

 Lekár.......................... 

 Internet..........................  Médiíá časopisy, noviny,TV.... 

 Rodina alebo priatelia........ 



Ťažkosti pacientov...  



Ťažkosti pacientov...  



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

Pocit ťažkých nôh................... 

Svrbenie................................... Nočné kŕče................................ 

Pocit pálenia............................ Pocit opuchnutia....................... 

Bolesti nôh        ....................... 



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

 Na konci dňa.......................... 

V lete........................................ Po dlhom sedení...................... 

Po dlhom státí.......................... 



Výsledky diagnostiky VL zúčastnených  v projekte 



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

                Má pacient CHVO?? 

Súhrnné výsledky 



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

Liečba CHVO 



Zúčastnení lekári 114, pacienti 3467 (muži 1134, ženy 2333)  
Liečba CHVO  

 Hospitalizácia v priebehu 
posledných 5 rokov pre CHVO.... 

  Chirurgický zákrok....................... 

  Venoaktívny liek....................... 
  Venoaktívny liek....................... 

  Antikoagulačná liečba..............   Antikoagulačná liečba.............. 

 Kompresívna liečba...................  Kompresívna liečba................. 

  Skleroterapia....................... 
  Skleroterapia....................... 



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

Interdisciplinárna spolupráca 



C0 
28% 

C1 
11% 

C2 
37% 

C3 
12% 

C4 
9% 

C5 
2% 

C6 
1% 



V r.2011 sme iniciovali 
odoslanie 690 pacientov so 
závažnejšími štádiami 
CHVO(C3-C6) k angiológom 
a cievnym chirurgom.  

Zlepšila sa spolupráca so 
špecialistami...  



A 
N 
G 
I 
O 
L 
Ó 
G 
 

A 
N 
G 
I 
O 
L 
Ó 
G 

C 
I 
E 
V 
N 
Y 
 
CH. 

C 
I 
E 
V 
N 
Y 
 
CH. 

A 
N 
G 
I 
O 
L 
Ó 
G 

C 
I 
E 
V 
N 
Y 
 
CH. 

 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    

☻ 

☻ 

☻ 

☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 



Úlohy všeobecného lekára 



1.Mávate pocity ťažkých 
nôh a kŕče? 
 
2.Mávate bolesti nôh? 
 
3.Opúchajú Vám nohy? 

1.Dotazník preventívnej 
prehliadky...  



- K dispozícii VL 
- nízka úhrada ZP(33%) 
- 2/3 pacientov dostáva VAL? 

2.Včasná indikácia liečby VAL...  

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



-k dispozícii VL 
-úhrada ZP: 

3.Kompresívna liečba  

Kompresná trieda I – nehradí 
Kompresná trieda II – hradí iba špecialistom 



-včasná indikácia 
-komplexná liečba 

4.Chirurgická liečba  



Výhercovia DZZ 2011...  
 
Na členskej schôdzi v Žiline 29.4.2011 sme vylosovali týchto 
výhercov: 
 
Hlavnú cenu, prístroj Boso ABI 100 získala  
MUDr. Alžbeta GRÓFOVÁ z Bratislavy. 
 
2.-5. cenu, doppler Hadeco Bidop ES-100V3 získali: 
1. MUDr. Vlasta CHUDÍKOVÁ, Trenčín 
2. MUDr. Margaréta KUKLOVSKÁ, Šaľa 
3. MUDr. Mária MAJOROŠOVÁ, Vojany 
4. MUDr. Soňa TUHÁRSKA, Banská Bystrica 
 
   Výhercom blahoželáme a tešíme sa na spoločné aktivity. 



Ďakujem  
za pozornosť 
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