
                                        vyřazen            rozhodnutí odloženo                        schválen

                                                                                                                                             Závěr indikačního semináře – vhodný kandidát pro DBS?

Termín indikačního semináře                         den    hod.

Vyhledávací vyšetření pro DBS STN Datum návštěvy: 
Centrum pro extrapyramidová onemocnění, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN,
Kateřinská 30, 120 00 Praha 2, Tel: 22496 5539, Fax: 224916980

Indikující lékař: ………………………………..

Jméno pacienta:   …………………………………………………

rok narození

rok vzniku prvních příznaků onemocnění:

L-DOPA od r.:

Pozdní komplikace (jakékoli) od r.:
typ komplikací (nyní): přídatné projevy nyní nebo v minulosti:

zkrácení účinku dávek kognitivní deficit či demence

dyskineze na vrcholu dávky   deprese   

dyskineze bifázické   psychotické projevy

OFF dystonie autonomní dysfunkce

náhlé nepředvídatelné ON/OFF stavy jiné

na L-DOPA nereagující poruchy stoje a chůze          ............................……………………………

Vedoucí obtíž/hlavní indikace DBS              .............................……………………………………………

Odpovídavost vedoucí obtíže na L-DOPA/agonistu DA 
malá nebo žádná částečná

L-DOPA test - Výsledek nesmí být starší více než 6 měsíců. Antiparkinsonská léčba vysazena ve 20 hod předcházejícího dne. UPDRSII
na lačno před a 60 minut po podání 250mg L-DOPA. Nenastane-li klinický efekt, testuje se opakovaně po 30 minutách. V případě, že nelze p
test ambulantně. Nutno zajistit provedení L-DOPA testu za krátkodobé hospitalizace.

UPDRSIII OFF: UPDRSIII ON:

Práceschopnost pacienta:
                              pracuje na plný úvazek            je částečně invalidní       je plně invalidní      je ve starobním důchodu

Skóre Mini-Mental Status (MMS)

MRI mozku Snímky musejí být k disposici na semináři.

abnormální

Objednání pacienta k neuropsychologickému vyšetření u Mgr. O. Novákové přes e-mail: olina75@hotmail.c
provádí dopoledne ve dvou dnech. Pacient po oba dny bere svou obvyklou antiparkinsonskou medikaci. Není-li možné vyšetření prov
nutno zajistit hospitalizaci.  Vyšetření nesmí kolidovat s dnem kdy je naplánován L-DOPA test.

Vydání pacientského deníku. Indikující lékař pacientovi vydá deník, který obsahuje 4 stavy hybnosti (OFF, ne zcela dobrá
hybnost, mimovolní pohyby – pacient každou hodinu označuje křížkem aktuální stav hybnosti, spánek zpětně označí písmenem „S“). 
poučí pacienta o způsobu vedení deníku. Deník je nutno vést minimálně pět dní před plánovaným nástupem do nemocnice k předoperač
Book B, tzn. ještě v době kdy pacient užívá svou obvyklou antiparkinsonskou léčbu. Termín nástupu bude sdělen dodatečně na zák
z indikačního semináře

     Pacient byl poučen o možném přínosu DBS (symptomatická, nikoli kauzální léčba) o rizicích a obtížích spojených s operací
průběhem (přechodné zhoršení, časté kontroly).„Základní informace o léčbě hlubokou mozkovou stimulací“ byly pacientovi vydány. Vš
standardní medikamentózní léčby byly vyčerpány. Pacient je schopen uvážit veškeré okolnosti a lze předpokládat jeho kvalitní spolupráci.

Indikující lékař předá/zašle kompletně vyplněný formulář sekretářce Expy centra a informuje k
indikačního semináře (Dr. Jech – panther@tremor.anet.cz) s požadavkem zařazení pacienta do programu
lékař zajistí, aby byl pacient na semináři fyzicky přítomen nebo byl předveden z videozáznamu.
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