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Dotazník na skríningová vyšetření 
 Bartterova syndromu (OMIM 607364; gen CLCNKB – OMIM602023)  

 Gitelmanova syndromu (OMIM 263800; gen SLC12A3 – OMIM600968) 
 
Jméno a příjmení pacienta:  

Rodné jméno (u žen):  

Rodné číslo: 

Pojišťovna: 

Adresa:  

Anamnéza 
Rodinná:  
Výskyt blízkého příbuzného v rodině, který má podobné příznaky, jako nemocný: ano x ne 
Pokud ano, pak:  

- jméno a příjmení: 
- rodné jméno: 
- rodné číslo: 
- vztah k vyšetřované osobě:  
- symptomy:   

 svalová slabost   ano x ne 
 křeče    ano x ne 
 polyurie  ano x ne 
 nefrokalcinóza  ano x ne 
 věk při začátku symptomů:  

 
Osobní anamnéza u pacienta:  

- svalová slabost    ano x ne 
- křeče/tetanie   ano x ne 
- polyurie/nykturie  ano x ne 
- nefrokalcinóza   ano x ne 
- polyhydramnion u matky ano x ne 
- předčasný porod   ano x ne 
- porucha růstu   ano x ne 
- věk při začátku symptomů:  
- hodnota průměrného krevního tlaku:  

 
Jiná onemocnění (diabetes mellitus  x ICHS  x hypertenze x thyreopatie….): 
Léky a dávky chronicky užívané medikace:  
Laboratorní vyšetření (nutná):  
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Hodnoty v séru:  
 
Na …….…mmol/l, K……..mmol/l, Ca……..mmol/l, Cl……..mmol/l, Mg………mmol/l,  
 
P……..mmol/l, urea………mmol/l, kreatinin………..umol/l 
 
Hodnoty v moči – vzorek ranní moči:  
pH moči (nejlépe měřené pH metrem):  
specifická hmotnost moči: 
krev:  
bílkovina:  
cukr: 
 
Hodnoty v moči – odpady ze sbírané moči/24 hod:  
 
Na……….mmol, K………mmol, Ca……….mmol, Cl……….mmol, Mg………mmol 
 
Vyšetření krevních plynů (Astrup):  
pH 
pCO2
pO2
akt. HCO3
st. HCO3
BE 
 
Laboratorní vyšetření (fakultativní): 
Plasmatická hladina reninu v klidu:  
Plasmatická hladina aldosteronu v klidu:  
  
!! Všechny odběry je potřeba provádět za stabilizovaného stavu bez současné aplikace substituční či diuretické 
terapie.  
 
Podpis, adresa a telefonický kontakt na ošetřujícího lékaře, včetně  IČZ, nákladového 
střediska a čísla odbornosti:  
 
 
Datum:  
 
Kontakt ohledně indikace možný:   Zasílání materiálu k vyšetření:  
Doc. MUDr. R.Ryšavá, CSc.               Ústav biologie a lékařské genetiky  
Klinika nefrologie                1.LF UK a VFN 
1.LF UK a VFN     Laboratoř molekulární diagnostiky 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2   Albertov 4, 128 00 Praha 2   
Tel. 22496 2587     Tel. 22496 8152  


