
1. Koľko máte rokov  ? ....................           

2. Ako dlho robíte prax VLD ? .....................           

3. Typ praxe:  vidiecka/mestská/zmiešaná (čo sa nehrdí škrtnite)

4. Počet kapitovaných  spolu: .....................           muži: .....................           ženy: .....................           nad 59 rokov: .....................

5. Starám sa aj o domov dôchodcov alebo iné podobné zariadenie:   áno / nie        s počtom ľudí: .....................           

6. Odhadnite aktuálne  absolútny počet/percento svojich pacientov, ktorí majú chronické ochorenie:

7. Koľko vašich pacientov zomrelo v posledných dvoch rokoch:

absolútny počet % z kapitácie

všetky chronické ochorenia spolu

kardiovaskulárne spolu

hypertenzia

ICHS

chronické zlyhanie srdca

DM 1. typ

DM 2. typ

chronické ochorenie DC(AB, CHOCHP) 

onkologické ochorenie

iné

zomreli v 2011 zomreli v 2012

spolu všetky úmrtia

akútny srdcový infarkt

chronické zlyhanie srdca

NCMP

onkologické ochorenia

KRCa

úrazy 

chronické ochorenie DC(AB, CHOCHP) 

zápal pľúc a iné infekčné ochorenia

iné

Vyplňte a odošlite ešte dnes!

DZS 2012 – dotazník/návratka



8. Koľko rokov mal váš najmladší pacient, ktorý dostal akútny srdcový infarkt:  .....................            prežil/neprežil

9. Koľko rokov mal váš najmladší pacient, ktorý zomrel na náhlu srdcovú smrť:.....................           

10. Vyšetrujem na svojej ambulancii EKG: áno / nie

11. Mám možnosť na svojej ambulancii vyšetrovať na CITO tropomyosin, troponin a myoglobín:    áno / nie

12. Mám možnosť na svojej ambulancii vyšetrovať marker zlyhávania srdca NTproBNP:   áno / nie

13. Uveďte počet svojich pacientov zaočkovaných každoročne proti chrípke:  .....................           

14. Uveďte počet svojich pacientov aktuálne účinne zaočkovaných proti streptokokovej pneumónii:  .....................           

15. Aké percento platných prevencií dosahujete v dvojročných cykloch?  .....................           

16. Koľko imobilných geriatrických pacientov máte vo svojej starostlivosti?  .....................           

17. Koľko návštev vykonávate doma u pacientov v priemere do týždňa?  .....................           

_________________________________________________________________________________

Dátum vyplnenia, okres v ktorom máte ambulanciu, podpis a pečiatka lekára

Pre tých, ktorí zašlú dotazník/ návratku do 6.10.2012 alebo ho odovzdajú v registrácii na
XXXIII. konferencii vylosujeme na kardioworkshope v sobotu 13.10.2012 tieto prístroje:

3x POCT (point of care testing) prístrojov BeneCheck PLUS na vyšetrenie glukózy a cholesterolu,
1x Tonometer Boso Mercurius-E, 1x Tonometer Boso Profitest, 1x Tonometer Boso Prestige, 1x
Tonometer Boso Clinicus, 1x Tonometer Boso KII, 1x Oxymeter Heal Force 100A, 1x Oxmyeter Heal
Force 100C1, 1x Oxymeter Heal Force 100B3, 1x Fonendoskop Boso Boli, 1x Fonendoskop Boso
Cardioscope.

Vyplňte a odošlite ešte dnes!


