Počúvajte svoje žily
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DNI ZDRAVÝCH ŽÍL
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Vážená p
pani doktorka, vážený pán doktor,
skoré štádia
štád chronického venózneho ochorenia (CHVO) sú zo strany pacientov často podceňované.
súčasnosti však vieme, že CHVO je progredujúce zápalové ochorenie a skorá diagnostika a liečba dokážu
V súčasno
zabrániť kkomplikáciám. Podobne ako CHVO, aj hemoroidálne ochorenie (HO) je progresívny patologický
stav, ktorý výrazne znepríjemňuje každodenný život pacientov a často je príčinou ich práceneschopnosti. Napriek častému výskytu a progresii zostáva HO tabuizovanou, resp. príliš diskrétnou témou. Mnoho
pacientov si neuvedomuje dôležitosť správnej diagnózy a včasného začatia terapeutického postupu.
Z tohto dôvodu je dôležité poznať aktuálne informácie o prevalencii CHVO a HO; poznať opis týchto
ochorení v súlade so súčasne platnou klinickou, etiologickou, anatomickou a patofyziologickou klasifikáciou (CEAP). Dôležité je tiež poznať názory na manažment pacienta od všeobecných lekárov z rôznych
oblastí Slovenska.
S týmto zámerom SSVPL SLS pripravila v spolupráci s farmaceutickou spločnosťou
Servier Slovensko spol. s r. o. tretí ročník projektu, ktorého cieľom je zdokonalenie rozpoznania
pacientov so symptómami CHVO a HO v dennej praxi všeobecného lekára.
Radi by sme Vás pozvali, aby ste sa na ňom zúčastnili aj Vy, a tým pomohli zlepšiť starostlivosť o týchto
pacientov na Slovensku. Projekt bude prebiehať od 13. 3. do 30. 3. 2012, ako Dni zdravých žíl 2012
vo vybraných ambulanciách všeobecných lekárov.
Každý z oslovených lekárov je vybraný z našej databázy najaktívnejších všeobecných lekárov SSVPL SLS.
V zásielke dostanete obal s dotazníkmi a edukačnými materiálmi pre 30 pacientov a plagát do čakárne
Dni zdravých žíl 2012.
Vyplnené dotazníky pošlite, prosím, v priloženej obálke na adresu SSVPL SLS, Námestie SNP 10,
814 66 Bratislava.

Časový priebeh projektu Dni zdravých žíl 2012:
Národné mítingy – edukačné prednášky s problematikou ochorenia žíl
v Košiciach 23. 2. 2012, vo Zvolene 29. 2. 2012, v Bratislave 1. 3. 2012

Tlačová konferencia s témou ochorenia žíl v SR

1. 3. 2012

Realizácia projektu v ambulanciách všeobecných lekárov

13. 3. – 30. 3. 2012
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Ešte raz ďakujeme za Vašu účasť na tomto programe.
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S pozdravom
MUDr. Peter Lipták, organizátor projektu SSVPL SLS
MUDr. Iveta Vaverková, MPH., prezidentka SSVPL SLS
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