
                                             vyřazen             rozhodnutí odloženo                        schválen 

                                                                                                                                             Závěr indikačního semináře – vhodný kandidát pro DBS? 

Termín indikačního semináře                         den       hod.  
 
 

 
 

Vyhledávací vyšetření pro DuoDopa Datum návštěvy:    
Centrum pro extrapyramidová onemocnění, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN,  
Kateřinská 30, 120 00 Praha 2, Tel: 22496 5539, Fax: 22496 5078      

Indikující lékař: ……………………………….. 
 
Jméno pacienta:   ………………………………………………… 
 
rok narození:                                              rok vzniku prvních příznaků onemocnění:  
 

L-DOPA od r.:                                        rok vzniku pozdní komplikace (jakékoli): 

 

Stádium Hoehn a Yahr:     nejlepší ON        ,                  nejhorší OFF:        ,       
 

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   interní komorbidita (jaká): 

 poruchy stoje a chůze                                                                   ............................………………………… 

    ............................………………………… 

Vedoucí obtíže:    ........................................................................................................................................................... 
 

Aktuální medikace:  

 L-DOPA                                                denní dávka:                              mg  

 agonista dopaminu: ....................... denní dávka:  mg 

 inhibitor COMT     

 amantadin anticholinergikum jiná medikace (jaká): 

 antipsychotikum: .................................   ............................………………………… 

    ............................………………………… 

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

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

Ošetřovatel(ka)/pečovatel(ka): 
                                                                     není třeba            ve společné domácnosti         mimo  domácnost         bude třeba,  není zajištěn            

Skóre Mini-Mental Status (MMS):   mobilita pacienta:  
                                                                         chodící                         nechodící 

Vzdálenost bydliště od Neurologické kliniky v Praze:          km 
 

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

     Pacient byl poučen o možném přínosu DuoDopa (symptomatická, nikoli kauzální léčba) o rizicích a obtížích spojených se zavedením PEG. „Základní informace o 
léčbě pomocí DuoDopa“ byly pacientovi vydány. Všechny možnosti standardní medikamentózní léčby byly vyčerpány. Pacient je schopen porozumět charakteru léčby  a lze 
předpokládat jeho spolupráci či spolupráci ošetřovatele. 

 

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

A PN  
 


