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Kontinuum VP 



Pokles TK, pulzu   
a zlepšenie  cirkulácie 

Pokles hladiny CO  

Zlepšenie pocitu 
nedostatku vzduchu  
a zníženie kašľania 

O 50% nižšie riziko 
IM 

Riziko IM a NCMP je 
rovnaké ako u 

nefajčiara 





Zodpovednosť VP 



Prevencia 

Preventívna 
prehliadka 1x za 
dva roky 



Prevencia AS 
ochorení, PAO,    
-meranie ABI 
indexov 



Prístrojové 
vybavenie v 
ambulancii VP 



   Diagnostická veža všeobecného lekára  

Pokles TK, pulzu   
a zlepšenie  cirkulácie 

Pokles hladiny CO  

48 hodín     

2-12 
týždňov   

Zlepšenie pľúcnych 
funkcií  

až o 30% 

3-9 
mesiacov   

Zlepšenie pocitu 
nedostatku vzduchu  
a zníženie kašľania 

1 rok     
O 50% nižšie riziko 

IM 

10 rokov  
O 50% nižšie rikziko  

nádoru pľúc 

15 
rokov 

Riziko IM a NCMP je 
rovnaké ako u 

nefajčiara 











Koho vyšetrovať? 









• Fajčiari 
• Hypertonici 
• Hypercholesterolémia 
• Diabetici 
• Vek nad 60 rokov 

Indikovaní pacienti na  
screening v ambulancii VP 
 



Indikácia dupplex 
USG, spolupráca 
s angiológom a 
angiochirurgom 



V praxi na 
Slovensku 
vyšetrenia iba 
sporadicky, nie je 
úhrada ZP, 
chýbajú prístroje 



• Fajčiari 
• Hypertonici 
• Hypercholesterolémia 
• Diabetici 
• Vek nad 60 rokov 

Indikovaní pacienti na  
screening v ambulancii VP 
 



• 5-10% populácie staršej ako 60 
rokov a ročne je cca 2500 
amputácií  DK 

• V každej ambulancii VP 
včasnou diagnostikou môžeme 
zachrániť 1-2 našich pacientov 
pred amputáciou každý rok. 

Home message 
 



  ďakujem za pozornosť 
       liptak.peter@vpl.sk 
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