NÁSLEDNÁ PÉÈE
O PACIENTA

levodopum, carbidopum monohydricum

Tento prùvodce následnou péèí o pacienta uvádí osvìdèené postupy k zajitìní
nejlepího moného výsledku léèby. Protoe má kadý pacient odliné potøeby,
harmonogram sledování a vyetøování pacienta je moné individuálnì upravit.
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TELEFONICKÝ KONTAKT

Oblasti, na které je tøeba se zeptat pøi kadém telefonickém kontaktu:
PÙSOBENÍ DÁVEK
Jak se cítíte bìhem dne?
 Jak pùsobí ranní dávka?
 Úèinkuje vae léèba bìhem dne dobøe? (v souvislosti s kontinuálním dávkováním)
 Jak pùsobí mimoøádná dávka? / Kolik mimoøádných dávek dennì potøebujete?
 Jaké je to v noci? Berete si veèer nebo bìhem noci nìjaká antiparkinsonika?
MANIPULACE S PUMPOU A SONDOU V PRAXI
Mìl/a jste nebo máte nìjaké problémy s pumpou nebo sondou?
Otázky související s pumpou
 Jste schopen/schopna pumpu spustit, zastavit a podat mimoøádnou dávku?
 Jste schopen/schopna systém pøipojit, tj. pumpu ke kazetì a kazetu k sondì PEG/J?
 Stalo se vám, e by pumpa spustila varovný signál?
 Vyhovují vám doplòky, ve kterých pumpu nosíte?
 Mìnil/a jste baterie v pumpì? Pokud ano, byl/a jste schopen/schopna tak uèinit bez problémù?
Otázky související se sondou
 Daøí se vám veèer proplachovat vnitøní sondu?
 Jsou konektory na sondì v poøádku?
 Jsou spoje na sondì a sonda suché? (Neprosakují?)
 Y-konektor je tøeba proplachovat jednou za týden. Máte s tím nìjaké problémy?
STOMIE (VÝVOD)
Zkontrolujte, zda se neobjevily nìjaké komplikace nebo jejich èasné známky.
 Jak stomie vypadá?
 Je èistá?
 Je suchá?
 Objevují se nìjaké známky zèervenání?
 Cítíte bolest v aludku?
DALÍ
 Víte, kam zatelefonovat v pøípadì dotazù a komplikací s léèbou?
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KONTROLA V AMBULANCI

Je tøeba, aby si pacienti pøed kontrolou v ambulanci zapisovali ON-OFF periody po dobu
nejménì dvou dnù. Pìt dnù v mìsíci staèí.
PÙSOBENÍ DÁVEK
Jak se cítíte bìhem dne?
Spoleènì s pacientem vyhodnote ON-OFF periody a zeptejte se:
 Jak pùsobí ranní dávka?
 Úèinkuje vae léèba bìhem dne dobøe? (v souvislosti s kontinuálním dávkováním)
 Jak pùsobí mimoøádná dávka?
Sociální situace a nálada
 Povìzte mi o svých spoleèenských aktivitách? (Dolo ke zlepení?)
 Jsou nìjaké aktivity, které jste nemohl/a vykonávat døíve a nyní mùete?
 Jak se cítíte po duevní stránce? (Deprese? Zlepení?)
 Máte pocit vìtí motivace a vìtí energie? Dolo bìhem uplynulé doby ke zmìnì?
Stav v noci
 Jak se cítíte v noci?
 Berete si veèer nebo bìhem noci nìjaká antiparkinsonika?
 Máte noèní mùry/ivé sny?
 Máte problémy s nespavostí?
APLIKACE DÁVKY
Zde byste mìl/a zjistit, zda pacient aplikuje dávku správnì.
 Zmìnil/a jste nìkterou z dávek  ranní, kontinuální nebo mimoøádnou dávku?
 Pokud ano, kterou z uvedených dávek a jak èasto ji mìníte?
 Kolik mimoøádných dávek dennì potøebujete?
Uíváte doma kromì levodopy jetì dalí léky?
 Agonisty dopaminu?
 Inhibitor COMT?
 Jiné?
STOMIE (VÝVOD)
Zkontrolujte, zda se neobjevily nìjaké komplikace nebo jejich èasné známky.
 Jak stomie vypadá?
 Je èistá?
 Je suchá?
 Objevují se nìjaké známky zèervenání?
 Cítíte bolest v aludku?
OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ SE SONDOU
 Daøí se vám veèer proplachovat vnitøní sondu?
 Jsou konektory na sondì v poøádku?
 Jsou spoje na sondì a sonda suché? (Neprosakují?)
 Y-konektor je tøeba proplachovat jednou za týden. Máte s tím nìjaké problémy?
NOENÍ PUMPY
 Jak pumpu nosíte?
 Vyhovují vám doplòky, ve kterých pumpu nosíte?
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