Dni zdravého srdca proti cukrovke 2013

DOTAZNÍK

(uveďte čo najpresnejšie čísla)
Vek:

Dĺžka Vašej praxe v rokoch:

Počet kapitovaných pacientov vo vašej praxi:

Vidiecka / mestská / zmiešaná prax:

- uveďte absolútny počet:
- alebo zaškrtnite:

do 1000

1001-1500

1501-2000

nad 2001

Počet diabetológov v okrese:
Dĺžka objednávacej doby k diabetológovi u nového pacienta:
Počet pacientov s Diabetes mellitus 1. typu:
Počet pacientov s Diabetes mellitus 2. typu:
V starostlivosti iba diabetológa:
V starostlivosti iba všeobecného lekára:
V spoločnej starostlivosti všeobecného lekára a diabetológa:
Identifikovaných diabetikov nespolupracujúcich, odmietajúcich starostlivosť:

Počet diabetikov s komplikáciami diabetu:
S poškodením zraku spolu:

Postihnutých úplnou slepotou:

Dialyzovaných a transplantovaných (obličky):
Liečených s diabetickou nohou:

S amputovanou končatinou:

Akútny infarkt myokardu (AIM):
Počet pacientov s AIM v posledných 24 mesiacoch:

z toho diabetikov:

Celkový počet žijúcich pacientov, ktorí prekonali AIM:

z toho diabetikov:

Náhla cievna mozgová príhoda(NCMP):
Počet pacientov s NCMP v posledných 24 mesiacoch:

z toho diabetikov:

Celkový počet žijúcich pacientov, ktorí prekonali NCMP:

z toho diabetikov:

Počet diabetikov zaočkovaných proti hepatitíde B:
Vykonávanie oGTT:

vo svojej ambulancii

HbA1c pri kontrole diabetikov:

odosielam do laboratória

vykonávam

nevykonávam

odosielam k diabetológovi

Priezvisko

Meno
Adresa ambulancie

Okres

kraj

e-mail

mobil

Dátum, podpis

Pečiatka lekára

Vyplnené dotazníky pošlite poštou na adresu SSVPL SLS, Námestie SNP 10, 814 66 Bratislava
alebo odovzdajte na XXXIV. Výročnej konferencii SSVPL SLS v stánku SSVPL SLS v hoteli Bellevue najneskôr do
18.10.2013 do 18.00 hod.

Zúčastnených zaradíme do zlosovania v sobotu 19.10.2013
v kongresovej sále I. v Grandhoteli Bellevue
o hodnotné prístroje na vybavenie našich ambulancií.

Program sobotného bloku je nasledovný:

E • 13.00 - 14.00 Dni zdravého srdca proti cukrovke 2013
Workshop, koordinátor: P. Lipták, M. Jandzíková
1. Mgr. Iveta Makovníková, predsedníčka Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou:
Primárna pľúcna hypertenzia nová výzva pre všeobecných lekárov
2. P. Lipták, M. Jandzíková: Vyhodnotenie projektu DZS 2013 a vylosovanie výhercov
(1xEKG General Electric Healtcare, 1x EKG X2000 Datacenter, 1x tlakový holter Physioquant Envitec a 7x fonendoskop Boso Cardioscope)

Pozývame Vás do projektu a na sobotňajší program.
Peter Lipták a Martina Jandzíková
koordinátori projektu
Peter Makara, MPH
prezident SSVPL SLS

