Ave]i risc

de tromboz\ venoas\ profund\
[i embolie pulmonar\ ?

Descoperiți dacă Dvs., un prieten sau un membru drag al familiei este în pericol
de a face tromboză venoasă profundă (TVP) - o boală în care un cheag de sânge
se formează în venele profunde ale picioarelor.

Completați acest formular pe verso pentru a aprecia dacă aveți risc de TVP. În
final însă doar medicul Dvs. vă poate informa corect dacă sunteți într-adevăr în
pericol de a face TVP, deoarece aceasta este o listă parţială a factorilor de risc cel
mai des întălniți.
1. Verificați pe rând toate afirmațiile din formular
2. Adunați punctele pe care le-ați completat pentru fiecare dintre afirmații
3. Prezentați formularul completat medicului Dvs.

Ce înseamnă scorul de risc de TVP?
- Risc scăzut (0-1 puncte) – ați putea să nu aveți pe moment risc, dar este
recomandabil să vă reevaluați riscul de TVP la controalele periodice sau anual.
- Risc moderat (2 puncte) – comunicați rezultatele acestui chestionar la primul
control, așa încât chirurgul Dvs. să fie sensibilizat de riscul de TVP pe care il
prezentați.
- Risc mare (>3 puncte) – datorită riscului crescut de tromboză, comunicați de
urgență rezultatele acestui chestionar chirurgului Dvs., așa încăt acesta să vă
poată recomanda măsurile prin care să evitați formarea cheagurilor de sânge și
instalarea trombozei.

Ad\uga]i câte 5 puncte pentru fiecare dintre afirma]iile valabile:
- operație recentă de proteză de șold sau genunchi
- fractură de șold sau de membru inferior produsă în ultima lun\
- accident major în ultima lună (ex. accident de ma[ină, fractură, cădere de la înălțime)
- accident la nivelul coloanei vertebrale care a provocat paralizie în ultima lună
Ad\uga]i c>te 3 puncte pentru fiecare dintre afirma]iile valabile:
- vârstă peste 75 de ani
- istoric de TVP sau embolie pulmonară
- membri ai familiei cu tromboză venoasă profundă sau embolie pulmonară
- membri ai familiei cu boli de coagulare a sângelui
Ad\uga]i c>te 2 puncte pentru fiecare dintre afirma]iile valabile:
- vârstă cuprinsă între 60-74 ani
- cancer (în prezent sau vindecat)
- operații recente care au durat mai mult de 45 minute
- operații laparoscopice recente care au durat mai mult de 45 de minute
(operațiile care se practic\ prin incizii de 1 cm)
- orice situație sau boală care v-a ținut recent la pat mai mult de 72 de ore
- ghips care v-a împiedicat să vă mișcați piciorul în ultima lună
- tub plasat în vasele de sânge de la g>t prin care se administrează medicamente
(numit acces venos central)
Doar pentru femei, ad\uga]i câte 1 punct:
- utilizare de pastile anticoncepționale sau orice altă terapie hormonală
- graviditate sau naștere în ultima lună
Ad\uga]i câte 1 punct pentru fiecare dintre afirma]iile valabile:
- vârstă cuprinsă între 40-61 ani
- picioare umflate frecvent
- sunteți programat/ă pentru o operație
- kilograme în plus sau obezitate
minoră în viitorul apropiat
- infarct miocardic
- ați avut o opera]ie major\ în ultima lun\
- insuficiență cardiacă
varice (vene varicoase)
- infecție gravă (spre ex. penumonie)
- istoric de boală inflamatorie intestinală
(ex. boala Crohn sau colita ulcerativă) nume prenume:
data:
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