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VENÓZNYCH OCHORENIACH

Edukačná brožúra pre pacienta

Ilustrovan y’ sprievodca
venóznym ochorením

Ilustrovan y’ sprievodca
Aké sú rizikové faktory pre vznik
chronického venózneho ochorenia?

horúãava
dlhé státie
strava s nízkym
obsahom vlákniny
dlhé sedenie na stoliãke
tesná spodná bielizeÀ

teta

stará
mama

str˘c

otec

mama
moja
rodina

tehotenstvo
perorálna antikoncepcia

obezita

genetické sklony

nedostatok pohybu
Ïilová trombóza
vek

fajãenie

Zostavené podºa: Abenhaim L, Clément D, Norgren L, et al.: The management of chronic venous disorders of the leg: an evidencebased report of an international task force. Phlebology. 1999; 14 (suppl 1): 1-26. Ramelet A, Monti M. Phlebology the Guide. 4th ed.
Paris: Elsevier; 1999.
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venóznym ochorením
Chronické venózne ochorenie:
progresívne ochorenie
0. trieda

bolestivosÈ, pocit opúchania, pocit „ÈaÏk˘ch nôh“,
k⁄ãe (bez viditeºn˘ch znakov)

1. trieda
teleangiektázie – roz‰írenie drobn˘ch koncov˘ch
ciev alebo roz‰írenie retikulárnych (sieÈov˘ch) Ïíl
± symptómy

2. trieda
k⁄ãové Ïily
± symptómy

3. trieda
4. trieda

opuch
± symptómy

zmeny na koÏi pripisované
ochoreniu Ïíl, napr. pigmentácia,
ekzém a lipodermatoskleróza
± symptómy

5. trieda
trofické zmeny na koÏi so zahojen˘m vredom
predkolenia Ïilového pôvodu
± symptómy

6. trieda
trofické zmeny na koÏi uvedené v C4
s aktívnym vredom predkolenia
Ïilového pôvodu
± symptómy
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Ilustrovan y’ sprievodca
Vy‰etrenie chronického venózneho ochorenia

DUPLEXNÉ SNÍMKOVANIE
Je to prístroj na zistenie hemodynamiky
(dopplerovské vy‰etrenie). Ponúka moÏnosÈ
komplexného anatomického a hemodynamického
vy‰etrenia bez obmedzujúceho pôsobenia na Ïilov˘
systém doln˘ch konãatín. Indikuje sa pri k⁄ãov˘ch
Ïilách, hæbkov˘ch a povrchov˘ch ochoreniach Ïíl
ako tromboflebitída a pri postflebitickom ochorení.

gél

kry‰tály
emisia

receptor

koÏa
ultrazvuk vyslan˘

krvná cieva
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odraz ultrazvuku

ãervené krvinky

DOPPLEROV ULTRAZVUK
V medicíne Dopplerov prístroj
vyuÏíva zväzok ultrazvukov˘ch
impulzov, ão umoÏÀuje zmeraÈ
r˘chlosÈ krvného prietoku v cievach
a najmä jeho smer: k srdcu pri
normálnom Ïilovom
prietoku a k doln˘m konãatinám
pri patologickom Ïilovom refluxe.

venóznym ochorením

CEAP
klasifikácia
CVO

C0

C1

C2

C3

C4

C
E
A
P

–
–
–
–

klinická
etiologická
anatomická
patofyziologická

pre kaÏdé ‰tádium
odporúãan˘ Detralex ®2
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Odporúãaná lieãba chronického venózneho ochorenia
U I D E LI N

2
kompresívna
liečba

zmena
životného
štýlu

lokálna
liečba

denne
sklero- chirurgická
terapia
liečba

neviditeºné a nehmatateºné známky Ïilového ochorenia doln˘ch konãatín
symptómy: bolesť, pocit ťažkých nôh, pocit
opúchania, nočné kŕče
teleangiektázie
(retikulárne
žily, zmeny
okolo členkov)
± symptómy

kŕčové žily
± symptómy

opuch bez kožných zmien
± symptómy

trofické zmeny na
koži sprevádzajúce
žilové ochorenie
(pigmentácia, ekzém
a lipodermatoskleróza)
± symptómy

C5

trofické zmeny
na koži so zahojeným vredom
predkolenia
žilového pôvodu
± symptómy

C6

trofické zmeny
na koži s aktívnym
vredom predkolenia
žilového pôvodu
± symptómy
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Ilustrovan y’ sprievodca
Aké sú rizikové faktory vzniku
hemoroidálneho ochorenia?

✔ tehotenstvo

✔ sedav˘ spôsob
Ïivota

✔ stravovacie návyky
●

strava s nízkym podielom
vlákniny

●

korenisté jedlá, alkohol

●

nedostatoãn˘ pitn˘ reÏim

✔ obezita
✔ chronická zápcha / hnaãka
✔ nepravidelná stolica
Zostavené podºa Godeberge P. Atlas of Hemorrhoids. Paris, France: Les Laboratoires Servier, 1993.
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venóznym ochorením
Odporúãania lieãby
hemoroidálneho ochorenia 3,11
stupne hemoroidálneho ochorenia

Ïivotn˘
‰t˘l

in‰trumentálna
lieãba

chirurgická
lieãba

stupeň I.

stupeň II.

stupeň III.
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stupeň IV.
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Ilustrovan y’ sprievodca venóznym ochorením
Prevencia a lieãba hemoroidálneho ochorenia
✔ zmena Ïivotného ‰t˘lu

✔ jedzte vyváÏenú stravu
bohatú na vlákniny

✔ cviãte
(zabráÀte dlhodobému sedeniu)

✔ dodrÏiavajte pitn˘ reÏim

✔ studené alebo vlaÏné sedavé kúpele

(1,5 – 2 l vody denne)

chirurgická lieãba
✔ HEMOROIDEKTÓMIA
tri hlavné metódy
● otvorená hemoroidektómia (Milligane-Morgana)
● submukózna hemoroidektómia (Parks)
● zatvorená hemoroidektómia (Ferguson)

✔ PROLAPSEKTÓMIA – nová technika
●

resekcia slizniãného prolapsu a uzáver terminálnych vetiev
a. haemorrhoidalis superior pomocou cirkulárneho staplera

v kombinácii s farmakoterapiou
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