Q-Lite

Číslo pacienta:

REGISTRACE PACIENTA
Ošetřující lékař: ____________________
Iniciály pacienta: ׀__׀ ׀__׀
Datum narození pacienta: ׀ _____׀ ׀___׀ ׀___׀
Pohlaví pacienta:

 žena
 muž
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Číslo pacienta:

Q-Lite

Charakteristika onemocnění CLL/SLL
Datum diagnózy CLL/SLL: ׀ ____׀ ׀___׀ ׀___׀
Diagnóza:  CLL

 SLL

Stádium choroby v době zahájení léčby
Vyberte příslušný systém, ostatní systémy ponechejte nevyplněné

CLL dle Raie
0
I
 II
 III
 IV

CLL dle Bineta

SLL Ann Arbor

A
B
C

 I nebo  IE
 II nebo  IIE
 III nebo  IIIE nebo  IIIS nebo  IIIES
 IV
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Q-Lite

Číslo pacienta:

Krevní obraz v době zahájení léčby
Datum vyšetření: ׀____׀׀__׀׀__׀
Lymfocyty
Neutrofily
Hemoglobin
Trombocyty

___________ 109/l
___________ 109/l
___________ g/l
___________ 109/l

Výkonnostní stav dle ECOG v době zahájení léčby
 0

plně aktivní, schopen bez omezení vykonávat veškeré aktivity v rozsahu jako před onemocněním

 1

omezen ve fyzicky náročných činnostech, ale schopen ambulantní péče, zvládá lehké nebo sedavé
činnosti, např. lehké domácí práce nebo kancelářskou činnost
schopen ambulantní léčby a sebeobsluhy, ale neschopen vykonávat žádnou práci, tráví na lůžku
méně než 50 % denní doby

 2
 3

schopen omezené sebeobsluhy, tráví na lůžku více než 50 % denní doby
Pozn. nemocné s výkonnostním stavem dle ECOG 4 není doporučeno léčit tímto protokolem.
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Číslo pacienta:

Q-Lite

Rizikové faktory
Cytogenetika  neprovedeno

Mutační stav IgVH  neprovedeno
ZAP-70  neprovedeno
CD38  neprovedeno














normální nález
del 11p
del 13p
del 17q
trisomie 12
jiný nález:__________________________
mutovaný stav
nemutovaný stav
zvýšená exprese
nezvýšená exprese
zvýšená exprese
nezvýšená exprese

Rozsah organomegalie v době zahájení léčby
 přítomna

Retroperitoneální lymfadenopatie (UZ, CT)

 neprovedeno  nepřítomna

Mediastinální lymfadenopatie (RTG, CT)

 neprovedeno  nepřítomna

Maximální rozsah lymfadenopatie

 do 2 cm
 2-5 cm
 nad 5 cm

 přítomna
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Číslo pacienta:

Q-Lite

Zahájení léčby
Jedná se o léčbu první linie ?

 Ano
 Ne

pokračujte na další stránku
pokračujte na této stránce 

Předchozí léčba CLL/SLL
•
•

•

Stručně charakterizujte předchozí léčbu pacienta
Pro usnadnění použijte níže uvedené zkratky
Pokud neznáte přesné datum zahájení/ukončení léčby, příslušné políčko proškrtněte, př.: --/1999

Léčebná odpověď dle NCI

Podaná léčba

Zahájení léčby

Ukončení léčby

měsíc/rok

měsíc/rok

______׀
______׀
______׀
______׀

______׀
______׀
______׀
______׀

CR - kompletní remise
CRi – kompletní remise s neúplným
zotavením kostní dřeně
PR – parciální remise
SD – stabilní choroba
PD – progresivní choroba

CLB - chlorambucil FLU – fludarabin CY - cyklofosfamid P – prednison CHOP – cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison COP – cyklofosfamid, vinkristin, prednison
VAD – vinkristin, adriamycin, dexametazon ASCT – autologní transplantace krvetvorných buněk ALO - alogenní transplantace krvetvorných buněk
RIT – rituximab R-FC – fludarabin + cyklofosfamid + rituximab R-CHOP – rituximab cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison R-COP – rituximab, cyklofosfamid, vinkristin, prednison
CAM – alemtuzumab SPL - splenektomie
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Číslo pacienta:

Q-Lite

Průvodní choroby v době zahájení léčby
Zaznamenejte pouze klinicky významné choroby, které mohou dle Vašeho názoru ovlivňovat bezpečnost léčby



Zatrhněte toto políčko, pokud nechcete zaznamenat žádné průvodní choroby

Choroba

Počátek

Konec

měsíc/rok

měsíc/rok

Přetrvává v době
zahájení léčby

______׀
______׀
______׀
______׀
______׀
______׀

______׀
______׀
______׀
______׀
______׀
______׀
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Číslo pacienta:

Q-Lite

Průvodní léčba v době zahájení léčby
Zaznamenejte pouze klinicky významné léky, které mohou dle Vašeho názoru ovlivňovat bezpečnost léčby



Zatrhněte toto políčko, pokud nechcete zaznamenat žádné průvodní léky

Lék

Indikace

Zahájení léčby

Ukončení léčby

měsíc/rok

měsíc/rok

Pokračování v době
zahájení léčby

______׀
______׀
______׀
______׀
______׀
______׀

______׀
______׀
______׀
______׀
______׀
______׀
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Číslo pacienta:

Q-Lite

Hodnocení funkční zdatnosti před zahájením léčby – CIRS
(CUMULATIVE ILLNESS RATING SCALE)
Způsob hodnocení průvodních chorob
0

Bez problémů

1

Lehké

Onemocnění/porucha funkce s nutností léčby či bez léčby, výborná prognóza, pacient s normální aktivitou

2

Střední

Onemocnění/porucha funkce s nutností léčby, dobrá prognóza, omezení aktivit pacienta

3

Závažné

Onemocnění/porucha funkce s urgentní nutností léčby, prognóza nejistá, významné omezení aktivit pacienta

4

Velmi závažné

Orgánový systém

Orgánový systém není postižen

Život ohrožující onemocnění/porucha funkce s neodkladnou nutností léčby, prognóza nepříznivá

Popis choroby/poruchy funkce (je-li přítomna)

Skóre

Orgánový systém

Popis choroby/poruchy
funkce (je-li přítomna)

MEZISOUČET (z
předchozího sloupce)

Skóre

Srdce

׀___׀

Krevní tlak

׀___׀

Renální

׀___׀

Cévy

׀___׀

Genitourinární

׀___׀

Respirační

׀___׀

Muskuloskeletální

׀___׀

Uši/nos/hrdlo

׀___׀

Horní GIT

׀___׀

Endokrinní /
metabolický

׀___׀

Dolní GIT

׀___׀

Neurologický

׀___׀

Hepatální

׀___׀

Psychiatrický

׀___׀

MEZISOUČET
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׀___׀

CELKEM

׀___׀

׀___׀

Číslo pacienta:

Q-Lite

Důvod volby léčebného režimu
Zaznamenejte primární důvod volby léčebného režimu s redukovanými dávkami:






porušená funkce ledvin (clearance kreatininu 30-70 ml/min)
věk pacienta
přidružené onemocnění, které dle názoru ošetřujícího lékaře může zhoršovat toleranci léčby:
___________________________________________________________
jiný důvod: _________________________________________________

Volba varianty léčebného režimu
Zaznamenejte vybranou variantu léčebného režimu s redukovanými dávkami:




p.o. (fludarabin 20 mg/m2 + cyklofosfamid 150 mg/m2 den 1 – 3 cyklu)
i.v.

(fludarabin 12 mg/m2 + cyklofosfamid 150 mg/m2 den 1 – 3 cyklu)

Výška: _______cm

Hmotnost:_____ kg

Zaznamenejte denní dávku fludarabinu: _______ mg
Zaznamenejte denní dávku cyklofosfamidu: _______ mg
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Tělesný povrch:______m2

Číslo pacienta:

Q-Lite

Clearance kreatininu
Zaznamenejte vypočtenou hodnotu (dle Cockrofta a Gaulta): _______ml/min

Protiinfekční profylaxe
Dostal pacient v průběhu léčby doporučenou profylaktickou léčbu?
Pozn: kvůli možnosti zahájení profylaxe až později v průběhu léčby tuto stránku prosím vyplňte až po ukončení
léčby
Protibakteriální profylaxe





Protivirová profylaxe





NE
ANO, od zahájení léčby
ANO, po objevení toxicity: ____________________

NE
ANO, od zahájení léčby
ANO, po objevení toxicity: ____________________

Zaznamenejte podanou profylaxi:

Zaznamenejte podanou profylaxi:

Název:__________________ Denní dávka:___________

Název:__________________ Denní dávka:______________
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Q-Lite

Číslo pacienta:

1. cyklus léčby
Datum zahájení prvního cyklu terapie:
׀____׀__׀__׀
Byla během prvního cyklu podán rituximab (MabThera)?




NE pokračujte na další stránku
ANO pokračujte na této stránce 

Zaznamenejte dávku rituximabu: _______ mg
Pozn.: doporučená dávka rituximabu v prvním cyklu léčby je 375 mg/m2

Pokud byl rituximab podán rozděleně ve dvou dnech, zaznamenejte hlavní důvod tohoto
rozhodnutí:
 hyperleukocytóza
 masivní lymfadenopatie/splenomegalie
 jiný důvod: ___________________________________
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Číslo pacienta:

Q-Lite

Další cykly léčby:
Pozn.:
1)
Maximální doporučený počet cyklů léčby je 6
2)
doporučená dávka rituximabu v 2.- 6. cyklu léčby je 500 mg/m2
Cyklus
Datum zahájení cyklu
Dávka
léčby
rituximabu

2.
3.
4.
5.
6.

׀____׀__׀__׀

______mg

 nepodán  vyplňte stránku č.17




podán dle plánu
nutná modifikace plánu 




podán dle plánu
nutná modifikace plánu 




podán dle plánu
nutná modifikace plánu 




podán dle plánu
nutná modifikace plánu 




podán dle plánu
nutná modifikace plánu 

změny zaznamenejte na následující stránce

׀____׀__׀__׀

______mg

 nepodán  vyplňte stránku č.17

změny zaznamenejte na následující stránce

׀____׀__׀__׀

______mg

 nepodán  vyplňte stránku č.17

změny zaznamenejte na následující stránce

׀____׀__׀__׀

______mg

 nepodán  vyplňte stránku č.17

změny zaznamenejte na následující stránce

׀____׀__׀__׀

______mg

 nepodán  vyplňte stránku č.17

změny zaznamenejte na následující stránce
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Charakteristika léčebného cyklu

Číslo pacienta:

Q-Lite

Modifikace léčebného plánu – I
 Zatrhněte toto políčko a pokračujte na další stránky, pokud v průběhu léčby nedošlo
k žádným úpravám dávkování či odkladu léčby
Pozn.: předčasné ukončení léčby je zaznamenáno na stránce č.17
Číslo
cyklu

Typ modifikace
léčebného plánu

׀__׀

 odklad léčby (max. 4 týdny)
 snížení dávky fludarabinu na:
 snížení dávky cyklofosfamidu na :

׀__׀

 odklad léčby (max. 4 týdny)
 snížení dávky fludarabinu na:
 snížení dávky cyklofosfamidu na :

Příčina modifikace
léčebného plánu
_______mg/m2
_______mg/m2

 neutropenie
________ /mm3
 trombocytopenie
________ /mm3
 clearance kreatininu ________ml/min
 infekce gr. III/IV (hospitalizace)

_______mg/m2
_______mg/m2

 neutropenie
________ /mm3
 trombocytopenie
________ /mm3
 clearance kreatininu ________ml/min
 infekce gr. III/IV (hospitalizace)
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Číslo pacienta:

Q-Lite

Modifikace léčebného plánu – II
 Zatrhněte toto políčko a pokračujte na další stránky, pokud v průběhu léčby nedošlo
k žádným úpravám dávkování či odkladu léčby
Pozn.: předčasné ukončení léčby je zaznamenáno na stránce č.17
Číslo
cyklu

Typ modifikace
léčebného plánu

׀__׀

 odklad léčby (max. 4 týdny)
 snížení dávky fludarabinu na:
 snížení dávky cyklofosfamidu na :

׀__׀

 odklad léčby (max. 4 týdny)
 snížení dávky fludarabinu na:
 snížení dávky cyklofosfamidu na :

Příčina modifikace
léčebného plánu
_______mg/m2
_______mg/m2

 neutropenie
________ /mm3
 trombocytopenie
________ /mm3
 clearance kreatininu ________ml/min
 infekce gr. III/IV (hospitalizace)

_______mg/m2
_______mg/m2

 neutropenie
________ /mm3
 trombocytopenie
________ /mm3
 clearance kreatininu ________ml/min
 infekce gr. III/IV (hospitalizace)
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Q-Lite

Podání G-CSF v průběhu léčby


zatrhněte toto políčko, pokud G-CSF nebyl podán

Pokud byl G-CSF podán, vyplňte následující údaje:
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň neutropenie dle CTC : ׀___׀
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň neutropenie dle CTC : ׀___׀
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň neutropenie dle CTC : ׀___׀
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň neutropenie dle CTC : ׀___׀
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň neutropenie dle CTC : ׀___׀

Stupně neutropenie dle CTC:
Stupeň 2: 1,5 – 1,0 x 109/l
Stupeň 3: 1,0 – 0,5 x 109/l
Stupeň 4: < 0,5 x 109/l
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Číslo pacienta:

Q-Lite

Podání EPO v průběhu léčby


zatrhněte toto políčko, pokud EPO nebyl podán

Pokud byl EPO podán, vyplňte následující údaje:
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň anémie dle CTC : ׀___׀
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň anémie dle CTC : ׀___׀
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň anémie dle CTC : ׀___׀
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň anémie dle CTC : ׀___׀
Léčebný cyklus: ׀___׀
Stupeň anémie dle CTC : ׀___׀

Stupně anémie dle CTC:
Stupeň 2: Hb 80-100 g/l
Stupeň 3: Hb 65-80 g/l
Stupeň 4: < 65 g/l
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Číslo pacienta:

Číslo pacienta:

Q-Lite

Předčasné ukončení léčby
Zaznamenejte důvod předčasného ukončení léčby:
 progrese na léčbě
 stabilní choroba po 3 cyklech
 dosažení kompletní remise v krevním obraze a kompletní regrese lymfadenopatie a
hepato/splenomegalie








neutropenie III. či IV. stupně dle CTC trvající déle než 4 týdny
fludarabinem indukovaná autoimunní hemolytická anémie
fludarabinem indukovaná autoimunní trombocytopenie
epizody infekce III. či IV. stupně
úmrtí pacienta 

Datum úmrtí: ׀_____׀__׀__׀

jiný důvod: _______________________________________________
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Q-Lite

Číslo pacienta:

Léčebná odpověď po 3. cyklu nebo
při předčasném ukončení léčby před 3. cyklem léčby





PD – progresivní choroba léčba by měla být ukončena
SD – stabilní choroba léčba  by měla být ukončena
PR – částečná léčebná odpověď
CR – kompletní léčebná odpověď 
Pokud byla po 3. cyklu léčby zjištěna CR:
1. Bylo v případě nitrohrudní lymfadenopatie při vstupním vyšetření provedeno
rtg vyšetření hrudníku k potvrzení CR?
 ANO
 NE
2. Bylo v případě nitrobřišní lymfadenopatie při vstupním vyšetření provedeno
UZ vyšetření břicha k potvrzení CR?
 ANO
 NE
3. Bylo k potvrzení CR provedeno vyšetření kostní dřeně 2 měsíce po splnění kritérií
pro CR?
 ANO
 NE
18
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Q-Lite

Číslo pacienta:

Krevní obraz po 3. cyklu nebo
při předčasném ukončení léčby před 3. cyklem léčby
Datum vyšetření: ׀____׀׀__׀׀__׀
Lymfocyty
Neutrofily
Hemoglobin
Trombocyty

___________ 109/l
___________ 109/l
___________ g/l
___________ 109/l

Výkonnostní stav dle ECOG po 3. cyklu nebo
při předčasném ukončení léčby před 3. cyklem léčby
 0

plně aktivní, schopen bez omezení vykonávat veškeré aktivity v rozsahu jako před onemocněním

 1

omezen ve fyzicky náročných činnostech, ale schopen ambulantní péče, zvládá lehké nebo sedavé
činnosti, např. lehké domácí práce nebo kancelářskou činnost
schopen ambulantní léčby a sebeobsluhy, ale neschopen vykonávat žádnou práci, tráví na lůžku
méně než 50 % denní doby

 2
 3

schopen omezené sebeobsluhy, tráví na lůžku více než 50 % denní doby
19

Verze 3: 27 Feb 2009

Q-Lite

Číslo pacienta:

Léčebná odpověď po 6. cyklu nebo
při předčasném ukončení léčby po 3. cyklu léčby





PD – progresivní choroba léčba by měla být ukončena
SD – stabilní choroba léčba  by měla být ukončena
PR – částečná léčebná odpověď
CR – kompletní léčebná odpověď 
Pokud byla po 6. cyklu léčby zjištěna CR:
1. Bylo v případě nitrohrudní lymfadenopatie při vstupním vyšetření provedeno
rtg vyšetření hrudníku k potvrzení CR?
 ANO
 NE
2. Bylo v případě nitrobřišní lymfadenopatie při vstupním vyšetření provedeno
UZ vyšetření břicha k potvrzení CR?
 ANO
 NE
3. Bylo k potvrzení CR provedeno vyšetření kostní dřeně 2 měsíce po splnění kritérií
pro CR?
 ANO
 NE
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Q-Lite

Číslo pacienta:

Sledování 1 rok po ukončení léčby
Je pacient naživu?
 ANO pokračujte níže na této stránce
 NE 
Datum úmrtí: ׀____׀__׀__׀
Pokud pacient zemřel:
 zemřel bez známek choroby
 zemřel se známkami choroby
Pokud znáte příčinu úmrtí, zaznamenejte ji zde: __________________________________
Pokud je pacient naživu:
 je bez známek progrese/relapsu
 v období od ukončení léčby se objevila progrese/relaps
Datum relapsu/progrese: ׀____׀__׀__׀
Objevily se ve sledovaném období některé ze sledovaných nežádoucích účinků?
Sekundární myelodysplázie
 NE  ANO
Sekundární nádor
 NE  ANO Specifikujte:________________
Jiný neočekávány či závažný
 NE  ANO Specifikujte:________________
nežádoucí účinek
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Q-Lite

Číslo pacienta:

Krevní obraz 1 rok po ukončení léčby
 zatrhněte toto políčko, pokud hodnocení nebylo provedeno

Datum vyšetření: ׀____׀׀__׀׀__׀
Lymfocyty
Neutrofily
Hemoglobin
Trombocyty

___________ 109/l
___________ 109/l
___________ g/l
___________ 109/l

Výkonnostní stav dle ECOG 1 rok po ukončení léčby
 zatrhněte toto políčko, pokud hodnocení nebylo provedeno

 0

plně aktivní, schopen bez omezení vykonávat veškeré aktivity v rozsahu jako před onemocněním

 1

omezen ve fyzicky náročných činnostech, ale schopen ambulantní péče, zvládá lehké nebo sedavé
činnosti, např. lehké domácí práce nebo kancelářskou činnost
schopen ambulantní léčby a sebeobsluhy, ale neschopen vykonávat žádnou práci, tráví na lůžku
méně než 50 % denní doby

 2
 3

schopen omezené sebeobsluhy, tráví na lůžku více než 50 % denní doby
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Q-Lite

Číslo pacienta:

Sledování 2 roky po ukončení léčby
Je pacient naživu?
 ANO pokračujte níže na této stránce
 NE 
Datum úmrtí: ׀____׀__׀__׀
Pokud pacient zemřel:
 zemřel bez známek choroby
 zemřel se známkami choroby
Pokud znáte příčinu úmrtí, zaznamenejte ji zde: __________________________________
Pokud je pacient naživu:
 je bez známek progrese/relapsu
 v období od předchozí kontroly se objevila progrese/relaps
Datum relapsu/progrese: ׀____׀__׀__׀
Objevily se ve sledovaném období některé ze sledovaných nežádoucích účinků?
Sekundární myelodysplázie
 NE  ANO
Sekundární nádor
 NE  ANO Specifikujte:________________
Jiný neočekávány či závažný
 NE  ANO Specifikujte:________________
nežádoucí účinek
23
Verze 3: 27 Feb 2009

Q-Lite

Číslo pacienta:

Krevní obraz 2 roky po ukončení léčby
 zatrhněte toto políčko, pokud hodnocení nebylo provedeno

Datum vyšetření: ׀____׀׀__׀׀__׀
Lymfocyty
Neutrofily
Hemoglobin
Trombocyty

___________ 109/l
___________ 109/l
___________ g/l
___________ 109/l

Výkonnostní stav dle ECOG 2 roky po ukončení léčby
 zatrhněte toto políčko, pokud hodnocení nebylo provedeno

 0

plně aktivní, schopen bez omezení vykonávat veškeré aktivity v rozsahu jako před onemocněním

 1

omezen ve fyzicky náročných činnostech, ale schopen ambulantní péče, zvládá lehké nebo sedavé
činnosti, např. lehké domácí práce nebo kancelářskou činnost
schopen ambulantní léčby a sebeobsluhy, ale neschopen vykonávat žádnou práci, tráví na lůžku
méně než 50 % denní doby

 2
 3

schopen omezené sebeobsluhy, tráví na lůžku více než 50 % denní doby
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Číslo pacienta:

Hodnocení kvality života – Spitzerův index
Hodnocení před zahájením léčby
Datum: ׀____׀__׀__׀
 zatrhněte toto políčko, pokud hodnocení nebylo provedeno
Parametr
AKTIVITA

Body
2=
1=

0=
DENNÍ ČINNOSTI
2=
1=
0=
ZDRAVÍ
2=
1=
0=
PODPORA
2=
1=
0=
ŽIVOTNÍ POSTOJ
2=
1=
0=

Nález
Pacient
pracuje či studuje v plném rozsahu či téměř naplno v obvyklém vytížení, zvládá vlastní domácnost nebo se účastní
dobrovolných činností
pracuje či studuje v obvyklém vytížení nebo zvládá vlastní domácnost nebo se účastní dobrovolných činností,
vyžaduje však výraznější podporu nebo zkrácení pracovního úvazku nebo chráněné pracoviště nebo je v pracovní
neschopnosti
vůbec nepracuje ani nestuduje a nezvládá svoji domácnost
Pacient
je schopen se najíst, umýt a obléci; je schopen využívat hromadnou dopravu nebo řídit vlastní auto
potřebuje pomoc s běžnými denními činnostmi a při dopravě, zvládá však lehčí úkony
není schopen se o sebe postarat či zvládat lehčí úkony a/nebo není schopen opustit své bydliště či zařízení, ve
kterém se právě nachází
Pacient
vypadá, že se cítí dobře či udává, že se cítí dobře po většinu času
pociťuje nedostatek energie nebo se častěji necítí dobře
se cítí velice nemocen nebo hrozně či vyčerpán po většinu času, případně není při vědomí
Pacient
má dobré vztahy s okolím a je mu alespoň jedním rodinným příslušníkem či přítelem poskytována silná podpora
má omezenou podporu ze strany alespoň jednoho rodinného příslušníka či přítele
má nepravidelnou podporu ze strany rodiny/přátel či je mu podpora poskytována pouze v naprosto nezbytných
případech, případně pacient není při vědomí
Pacient
se obvykle zdá být klidný a pozitivně naladěný, má kontrolu nad svými osobními záležitostmi a okolnostmi
se někdy trápí nedostatkem kontroly nad svými osobními záležitostmi nebo mívá období úzkosti či deprese
je velmi zmaten či se cítí velmi ohrožen nebo je trvale úzkostný či depresivní, případně pacient není při vědomí

Celkové skóre kvality života
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Pacientovy body

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__||__|

Q-Lite

Číslo pacienta:

Hodnocení kvality života – Spitzerův index
Hodnocení po 3. cyklu léčby
Datum: ׀____׀__׀__׀
 zatrhněte toto políčko, pokud hodnocení nebylo provedeno
Parametr
AKTIVITA

Body
2=
1=

0=
DENNÍ ČINNOSTI
2=
1=
0=
ZDRAVÍ
2=
1=
0=
PODPORA
2=
1=
0=
ŽIVOTNÍ POSTOJ
2=
1=
0=

Nález
Pacient
pracuje či studuje v plném rozsahu či téměř naplno v obvyklém vytížení, zvládá vlastní domácnost nebo se účastní
dobrovolných činností
pracuje či studuje v obvyklém vytížení nebo zvládá vlastní domácnost nebo se účastní dobrovolných činností,
vyžaduje však výraznější podporu nebo zkrácení pracovního úvazku nebo chráněné pracoviště nebo je v pracovní
neschopnosti
vůbec nepracuje ani nestuduje a nezvládá svoji domácnost
Pacient
je schopen se najíst, umýt a obléci; je schopen využívat hromadnou dopravu nebo řídit vlastní auto
potřebuje pomoc s běžnými denními činnostmi a při dopravě, zvládá však lehčí úkony
není schopen se o sebe postarat či zvládat lehčí úkony a/nebo není schopen opustit své bydliště či zařízení, ve
kterém se právě nachází
Pacient
vypadá, že se cítí dobře či udává, že se cítí dobře po většinu času
pociťuje nedostatek energie nebo se častěji necítí dobře
se cítí velice nemocen nebo hrozně či vyčerpán po většinu času, případně není při vědomí
Pacient
má dobré vztahy s okolím a je mu alespoň jedním rodinným příslušníkem či přítelem poskytována silná podpora
má omezenou podporu ze strany alespoň jednoho rodinného příslušníka či přítele
má nepravidelnou podporu ze strany rodiny/přátel či je mu podpora poskytována pouze v naprosto nezbytných
případech, případně pacient není při vědomí
Pacient
se obvykle zdá být klidný a pozitivně naladěný, má kontrolu nad svými osobními záležitostmi a okolnostmi
se někdy trápí nedostatkem kontroly nad svými osobními záležitostmi nebo mívá období úzkosti či deprese
je velmi zmaten či se cítí velmi ohrožen nebo je trvale úzkostný či depresivní, případně pacient není při vědomí

Celkové skóre kvality života
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Pacientovy body

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__||__|

Q-Lite

Číslo pacienta:

Hodnocení kvality života – Spitzerův index
Hodnocení po 6. cyklu léčby
Datum: ׀____׀__׀__׀
 zatrhněte toto políčko, pokud hodnocení nebylo provedeno
Parametr
AKTIVITA

Body
2=
1=

0=
DENNÍ ČINNOSTI
2=
1=
0=
ZDRAVÍ
2=
1=
0=
PODPORA
2=
1=
0=
ŽIVOTNÍ POSTOJ
2=
1=
0=

Nález
Pacient
pracuje či studuje v plném rozsahu či téměř naplno v obvyklém vytížení, zvládá vlastní domácnost nebo se účastní
dobrovolných činností
pracuje či studuje v obvyklém vytížení nebo zvládá vlastní domácnost nebo se účastní dobrovolných činností,
vyžaduje však výraznější podporu nebo zkrácení pracovního úvazku nebo chráněné pracoviště nebo je v pracovní
neschopnosti
vůbec nepracuje ani nestuduje a nezvládá svoji domácnost
Pacient
je schopen se najíst, umýt a obléci; je schopen využívat hromadnou dopravu nebo řídit vlastní auto
potřebuje pomoc s běžnými denními činnostmi a při dopravě, zvládá však lehčí úkony
není schopen se o sebe postarat či zvládat lehčí úkony a/nebo není schopen opustit své bydliště či zařízení, ve
kterém se právě nachází
Pacient
vypadá, že se cítí dobře či udává, že se cítí dobře po většinu času
pociťuje nedostatek energie nebo se častěji necítí dobře
se cítí velice nemocen nebo hrozně či vyčerpán po většinu času, případně není při vědomí
Pacient
má dobré vztahy s okolím a je mu alespoň jedním rodinným příslušníkem či přítelem poskytována silná podpora
má omezenou podporu ze strany alespoň jednoho rodinného příslušníka či přítele
má nepravidelnou podporu ze strany rodiny/přátel či je mu podpora poskytována pouze v naprosto nezbytných
případech, případně pacient není při vědomí
Pacient
se obvykle zdá být klidný a pozitivně naladěný, má kontrolu nad svými osobními záležitostmi a okolnostmi
se někdy trápí nedostatkem kontroly nad svými osobními záležitostmi nebo mívá období úzkosti či deprese
je velmi zmaten či se cítí velmi ohrožen nebo je trvale úzkostný či depresivní, případně pacient není při vědomí

Celkové skóre kvality života
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Pacientovy body

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__||__|

Q-Lite

Číslo pacienta:

Hodnocení kvality života – Spitzerův index
Hodnocení 1 rok po ukončení léčby
Datum: ׀____׀__׀__׀
 zatrhněte toto políčko, pokud hodnocení nebylo provedeno
Parametr
AKTIVITA

Body
2=
1=

0=
DENNÍ ČINNOSTI
2=
1=
0=
ZDRAVÍ
2=
1=
0=
PODPORA
2=
1=
0=
ŽIVOTNÍ POSTOJ
2=
1=
0=

Nález
Pacient
pracuje či studuje v plném rozsahu či téměř naplno v obvyklém vytížení, zvládá vlastní domácnost nebo se účastní
dobrovolných činností
pracuje či studuje v obvyklém vytížení nebo zvládá vlastní domácnost nebo se účastní dobrovolných činností,
vyžaduje však výraznější podporu nebo zkrácení pracovního úvazku nebo chráněné pracoviště nebo je v pracovní
neschopnosti
vůbec nepracuje ani nestuduje a nezvládá svoji domácnost
Pacient
je schopen se najíst, umýt a obléci; je schopen využívat hromadnou dopravu nebo řídit vlastní auto
potřebuje pomoc s běžnými denními činnostmi a při dopravě, zvládá však lehčí úkony
není schopen se o sebe postarat či zvládat lehčí úkony a/nebo není schopen opustit své bydliště či zařízení, ve
kterém se právě nachází
Pacient
vypadá, že se cítí dobře či udává, že se cítí dobře po většinu času
pociťuje nedostatek energie nebo se častěji necítí dobře
se cítí velice nemocen nebo hrozně či vyčerpán po většinu času, případně není při vědomí
Pacient
má dobré vztahy s okolím a je mu alespoň jedním rodinným příslušníkem či přítelem poskytována silná podpora
má omezenou podporu ze strany alespoň jednoho rodinného příslušníka či přítele
má nepravidelnou podporu ze strany rodiny/přátel či je mu podpora poskytována pouze v naprosto nezbytných
případech, případně pacient není při vědomí
Pacient
se obvykle zdá být klidný a pozitivně naladěný, má kontrolu nad svými osobními záležitostmi a okolnostmi
se někdy trápí nedostatkem kontroly nad svými osobními záležitostmi nebo mívá období úzkosti či deprese
je velmi zmaten či se cítí velmi ohrožen nebo je trvale úzkostný či depresivní, případně pacient není při vědomí

Celkové skóre kvality života

28
Verze 3: 27 Feb 2009

Pacientovy body

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__||__|

Q-Lite

Číslo pacienta:

Kvalita života – dotazník EORTC QLQ-30
Tento dotazník vyplňuje pacient, optimálně před setkáním s ošetřujícím lékařem.
Zdravotní personál může pacientovi pomoci s vyplněním dotazníku, jsou-li pro něj některé dotazy složité či
obtížně pochopitelné.
Vyplněné dotazníky uchovávejte a předejte ke zpracování společně s tímto záznamem.

Vyšetření před zahájením léčby

 neprovedeno

Datum: ׀____׀__׀__׀

Vyšetření po 3. cyklu léčby
(nebo při předčasném ukončení léčby před 3. cyklem)

 neprovedeno

Datum: ׀____׀__׀__׀

Vyšetření po 6. cyklu léčby
(nebo při předčasném ukončení léčby po 3. cyklu)

 neprovedeno

Datum: ׀____׀__׀__׀

Vyšetření 1 rok po ukončení léčby

 neprovedeno

Datum: ׀____׀__׀__׀
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