
opečiatkovať aj kópiu

Protokol diagnostiky a  liečby žilového ochorenia

I. Identifi kačné údaje
Iniciály pacienta Muž/Žena Rok narodenia Poradové číslo pacienta

II. Diagnostika
A.Ťažkosti pacienta 

1. Pacient nemá ťažkosti – asymptomatický pacient  (A)

2. Pacient má ťažkosti – symptomatický pacient   (S)

  ťažké nohy                          opuchnuté nohy                         bolesti nôh                          ťažkosti najväčšie na konci dňa                          nočné kŕče
  
B. Objektívny nález pri vyšetrení pohľadom a pohmatom v stoji

0. Pacient nemá žiadne objektívne  prejavy CHVO                       1. Metličky a retikulárne žily                       2. Varixy                     3. Opuchnuté nohy

4. Trofi cké zmeny                   5. Zhojený vred                   6. Aktuálny vred

C.Diagnóza

Pacient nemá CHVO = asymptomatický pacient (A) + ktorý nemá ani žiadny objektívny nález na žilách dolných končatín (C0A) 

Pacient má CHVO

1. asymptomatický pacient (A)+ objektívny nález C1-C2 

2. symptomatický pacient  (S) + C0-C1-C2 

3. asymptomatický (A) alebo symptomatický pacient (S) + objektívny nález C3-C4-C5-C6 (závažné štádiá)

Celkový diagnostický záver: 

Pacient aktuálne nemá CHVO =  C0A

Pacient má CHVO  v štádiu podľa CEAP(zakrúžkujte)

        C0S     -     C1A     -     C1S     -     C2A     -     C2S     -     C3A     -     C3S     -     C4A    -    C4S     -     C5A     -     C5S     -     C6A     -     C6S

III. Liečba:
1. Úprava životosprávy                                    Žilové cvičenia            Všeobecné opatrenia

2. Kompresná pančucha         

 - podkolienka kompresná trieda I                               - iná pančucha uveďte:

3. Odporúčam užívať       protizápalový liek                potravinový doplnok

Uveďte názov:

- dávkovanie 2 tbl denne                                                iné dávkovanie uveďte:

4. USG Dupplex vyšetrenie žíl    indikované                             neindikované

(indikácia od štádia C2, ak sa preukáže klinicky významný refl ux, je potrebné indikovať kauzálnu chirurgickú liečbu) 

5. Chirugická liečba áno nie realizovaná v minulosti indikujem v súčasnosti

 sklerotizácia roztokom sklerotizácia penou ošetrenie rádiofrekvenčným vláknom laserovým vláknom

  klasická chirurgická operácia- stripping celej VSM operácia bez strippingu VSM nepoznám detaily

Dátum vyšetrenia Pečiatka a podpis lekára                              okres:

                                          Edukačný grant poskytuje spoločnosť

Monitorovacie centrum: MUDr. Peter Lipták, SSVPL SLS, 
Námestie SNP 10, 814 66, Bratislava, 0903 440016, lipp@pobox.sk
(O ál l č l ž d d k á kó šl š l b d d
prostredníctvom reprezentanta spoločnosti Servier do 31. mája/15. júna 2013, viď list)
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