
 
 
 
 
 
 

Vážení kolegovia, 

 

       Skoré štádia Chronického venózneho ochorenia (CHVO) sú často podceňované zo strany 

pacientov ale často aj z našej strany, ich ošetrujúcich lekárov. 

V súčasnosti však vieme, že CHVO je progredujúce ochorenie a skorá diagnostika a liečba 

dokážu zabrániť závažným komplikáciám. 

       Z týchto dôvodov je dôležité poznať aktuálne informácie o prevalencii CHVO 

a zhromaždiť kvalitné dáta o tomto ochorení v súlade s aktuálne platnou „Klinickou, 

etiologickou, anatomickou a patofyziologickou klasifikáciou“ (CEAP). Preto sa vypracoval 

medzinárodný projekt, ktorý má za úlohu zhromaždiť a porovnať údaje o pacientoch s CHVO 

a o manažmente týchto pacientov, pochádzajúce od všeobecných lekárov a špecialistov na 

venózne ochorenia z odlišných geografických oblastí z celého sveta. 

       Tento medzinárodný projekt, ktorého cieľom je zdokonalenie diagnostiky a liečby 

pacientov so symptómami CHVO v dennej praxi všeobecných lekárov sa bude realizovať aj 

na Slovensku pod záštitou Medzinárodnej únie flebológie (UIP), Slovenskej spoločnosti 

všeobecných praktických lekárov (SSVPL SLS) a farmaceutickej spoločnosti Servier, ktorá je 

na poprednom mieste vo výskume a vzdelávaní v oblasti liečby ochorení žíl. 

Súčasne sa tohto projektu zúčastňujú všeobecní lekári vo vybraných európskych a amerických 

krajinách. O výsledkoch budete informovaní na XXXI. Výročnej konferencii všeobecných 

lekárov v novembri 2010 v Banskej Bystrici. Medzinárodné výsledky a porovnanie krajín 

budú dostupné v roku 2011. 

       Rád by som Vás pozval, aby ste sa Vy osobne zúčastnili na tomto prieskume, a pomohli 

získať informácie o súčasnej situácii stavu CHVO na Slovensku pomocou screeningového 

anamnestického dotazníka  a jednoduchého fyzikálneho vyšetrenia nôh. 

Tento program bude prebiehať 2. a 3. marca 2010 – ako 1.ročník „Dní zdravých žíl“ 

vo vybraných cca 800 ambulanciách všeobecných lekárov. 

Každý zúčastnený lekár dostane obal s formulármi pre 30 pacientov, plagát do čakárne – „Dni 

zdravých žíl“ a Logo projektu „Všeobecný lekár – diagnostika a liečba cievnych ochorení“. 

Vyplňte prosím formuláre, a pošlite ich v priloženej ofrankovanej obálke na adresu SERVIER 

Slovensko, Mostová 2, Bratislava. 

       Všetci všeobecní lekári, ktorí zašlú riadne vyplnené formuláre aspoň 30 pacientov, 

budú zaradení do zlosovania o atraktívne ceny. 

1. cena –  prístroj BOSO ABI 100 v hodnote 2000 €. 

2. - 7. cena –  6x prístroj  DOPPLER  Hadeco Bidop  ES-100V3 v hodnote á 500 €. 

Ako vidíte, usilujeme sa o vybavenie ambulancií všeobecných lekárov kvalitnými prístrojmi. 

       Tento prieskumný program prebieha ako súčasť projektu zvyšovania kvality SSVPL SLS 

– „Všeobecný lekár – diagnostika a liečba cievnych ochorení“ a je dôležitým stupienkom na 

ceste k zvýšeniu kreditu všeobecných lekárov na Slovensku. 

Verím, že aj Vy osobne sa zúčastníte tohto mimoriadneho projektu. Ďakujem Vám za aktivity 

podporujúce rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku. 

 

S pozdravom,  

                                                                   

                                                                   MUDr. Peter Lipták 

                                                                  prezident SSVPL SLS 


