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Spolupráce ambulantního

specialisty s centrem

• 0.5 úvazek –
vaskulární centrum 
Vítkovice

• 0.5 úvazek – cévní 
ambulance Sagena 
s.r.o

Frýdek-Místek

• www.vcizek.own.cz



Vaskulární centrum

• Boj s nedostatkem času

• Boj s pojišťovnami (nedostatek 

financí) – hlavně ke konci půlroku 

• Boj s nedostatkem lůžek



1. Akutní cévní mozkové příhody (stroke program)

2. ICH DKK – chronické stavy (intervence,operace,hybridní výkony)

3. Dissekce a aneurysmata hrudní a břišní aorty

4. PTA, stenting magistrálních tepen mozku

5. Akutní končetinová ischemie (záchrana končetin)

6. Kritická končetinová ischemie  (CLI)

8. Onemocnění renálních a viscerálních tepen

9. Embolizace

10. Žilní intervence (trombózy, kavafiltry, plicní embolie, AV shunty)

11. Řešení iatrogenních komplikací v cévním řečišti (vlastních i cizích)

12. Jiné (diabetická noha,hyperlipidemie,trombofilní stavy)

Vaskulární programy



Vaskulární centrum

• Velký objem péče

• Velké počty pacientů

• Nemáme čas pacienta blíže „poznat“ –

(rychlý sled: příjem – výkon – propuštění)

• Rutinní činnost – standardizované postupy

• Chceme mít na stole připraveného pacienta



Takže se může stát …



… ale může se stát i …



… protože ambulantní lékař

má poněkud jiný pohled:

• Individuální přístup („můj pacient“) – chce mu 
pomoci i když tuší že to je nadlidský úkol

• Zná jeho anamnestická data (ví že 30 metrů mu 
opravdu nestačí, a že by chtěl problém řešit)

• Zná klinický stav pacienta - event. úskalí, 
kontraindikace



Z toho vyplývá, oč bychom vás,

ambulantní lékaře, prosili:

• kvalitní anamnéza – klaudikace –

lokalizace (lýtko,stehno), interval , vývoj

v čase

• posouzení  urgentnosti stavu – všechny

pacienty nelze řešit „co nejdříve“

• dobrý ultrazvukový nález („černá listina“)



… a dále pár drobností

• Alergie (Mesocain, jód, skutečně jód)

• Metformin (ex 48 hodin před výkonem)

• Antiagregace (musí být)

• Warfarin (nesmí být – INR pod l.5)

• Hydratace = prevence ren.insuff.po k.l.

• Bazální laboratoř = INR + kreatinin

• Spolupráce se s.Myšákovou (+ Karáskovou)



Speciální příprava  pacienta

Pacient na Warfarinu

• Nutnost převedení na LMWH ?

• Pokud ano, přijetí několik dní předem

(nejčastěji v pátek – výkon v pondělí dle INR,

vysazení warfarinu individuálně,cca od    

středy před přijetím)

Pacient s „alergií na jód“

• Příprava Prednisonem + antihistaminiky

• Podle typu alergie event.dohled ARO



Ideál = když ambulantní angiolog

• Zná indikace k léčbě

• Zná diagnostické postupy

• Zná intervenční techniky

• Zná organizaci vaskulárního centra

(= když byl na stáži ve vaskulárním centru)



Výhoda = když ambulantní angiolog

• Má možnost obrátit se na jiné centrum 

(přání pacienta, rozhodnutí indik.komise…) 

• Má možnost volby pracoviště podle typu

onemocnění (vaskulitidy, lymfa, trombofilie,

intervence periferní,koronární,intrakraniální …)

• Má odvahu požádat o revizi chybných nálezů



Příklad z praxe

• 50-letý muž X.Y. s klaudikacemi LDK

• Ambulantním lékařem odeslán rovnou na

CT angiografii (v jiném městě)

• CT angiografie negativní – ale na LS

páteři osteochondroza

• Pacient odeslán k neurochirurgovi



Neurochirurg naštěstí uvažoval správně

a požádal o revizi nálezu (!)

Subkritická ischemie LDK             Uzávěr AFC sin.



Dále bych 

poprosil:

Nepřeceňujte 

své možnosti…

…. a raději konsultujte 
!!!



… jinak se může stát …

Odeslán k PTA AFS sin - má však uzávěr AFC!

Prosím dělejte vždy Doppler a.femoralis communis !



Ambulantní angiolog x centrum

- možnosti konsultací

• Konsultace rtg (CT,MR) nálezů – internet

(PACS) + telefonicky

• Indikační seminář (komise) – výhody ale

i nevýhody:

výhoda: multidisciplinární přístup

nevýhoda: projednání bez pacienta



Takže se může stát …



… a stává se to poměrně často,

když chybí vstupní informace



Centrum x angiolog – ideální stav

• Centrum by nejraději dostalo pacienta

- kompletně připraveného k výkonu 

- dobře vyšetřeného

- dobře poučeného

• Ambulantní lékař by nejraději dostal 
pacienta zpět

- dobře ošetřeného a bez komplikací (0.5% je

minimum,ale když ji má můj pacient …. !?

- dobře poučeného

- spokojeného s péčí



Kterého pacienta, kdy a kam 

odeslat ?

a) Akutní stavy

b) Chronické stavy



• Angiologická ambulance řeší komplexní 

problematiku

• jsou vůbec potíže pacienta cévní?

• jaká je příčina potíží? (arteriální,žilní,problém 

mikrocirkulace,lymfy)

• jde o akutní či chronický stav?

• je cévní nález vhodný k intervenci?

• je nutná dispenzarizace v cévní ambulanci?

Jistě tedy není chybou odeslat každého pacienta do

cévní ambulance, ale …



Akutní stavy

• Akutní ischemie

• Náhle vzniklá bolest 
podezřelá z cévní etio

• Kritická ischemie (defekty)

• Asymetrický otok končetiny

• Příjmová interní ambulance 
– kl.3219

• Barevný Doppler –
kl.3220,3221



Chronické stavy

Dg UZ DPPG ambulance

Varixy - ++ +

Chronické otoky - +++ +

Typické klaudikace ++ - +-

Ischemický defekt ++ - +-

Nejasné potíže,spíše

necévní (vyloučit)

- - ++



Děkuji za pozornost

www.vcizek.own.cz
Dotazy na:vladimir.cizek@nemvitkovice.cz

Angiolog po večírku na Angiodnech

http://www.vcizek.own.cz/

