Felkészülés az első aritmiával
kapcsolatos konzultációra
Betegtájékoztató:

Felkészülés az első konzultációra
Amikor a szívritmuszavar miatti első orvosi konzultációra készül,
gondolkozzon el, hogy milyen kérdéseket szeretne feltenni az orvosának,
és hogy az orvosa mit kérdezhet Öntől.
Példák arra, hogy mit kérdezhet az orvosa:
Segítségére lehet az orvossal folytatott beszélgetésben, ha előre elgondolkozik a kérdéseken.

• Korábban voltak-e problémái a pulzusával vagy a szívritmusával? Ha igen:
- Milyen tünetei vannak, és mióta állnak fenn?
- Volt már orvosnál?
- Mi volt a diagnózis?
- Milyen vizsgálatokat végeztek?
- Milyen kezelést kapott?
• Tapasztalt-e valaki a családjában a pulzussal vagy szívritmussal kapcsolatos
problémákat?

•
•
•
•
•
•
•
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Milyen gyógyszereket szed jelenleg?
Milyen gyakran kell szednie ezeket a gyógyszereket?
Tapasztalt-e mellékhatásokat?
Vannak-e más betegségei?
Mikor volt a legutóbbi vérvizsgálata, és tudja-e az eredményeket?
Volt-e a családjában szívritmuszavar?
Allergiás-e valamire?

Kérdések, amelyeket orvosának szeretne
feltenni
Az orvosának fontos tudnia, hogy Ön jelenleg milyen gyógyszereket szed
(ideértve a vényre felírt gyógyszereket, a vény nélkül kapható gyógyszereket
és a gyógynövény-készítményeket is), azok nevét, dózisát és adagolási
gyakoriságát. Segíthet az orvosának, ha elkészíti az Ön által szedett
gyógyszerek jegyzékét.
Példák arra, hogy mit szeretne kérdezni az orvosától:

•
•
•
•
•
•

Normális, hogy néha kihagy a szívem?
Mi okozza a szabálytalan szívverést?
Mit tehetek, hogy enyhítsem?
Kell-e végeznem vizsgálatokat? Mit mondhatnak az eredmények?
Milyen kockázatokkal járhat a szívritmuszavar?
Milyen gyógyszereket ajánl, és miért? Mennyi ideig kell szednem őket?

• Más kezelést is kaphatok ehelyett a gyógyszer helyett?
• Mit tud mondani az aritmia ablációs kezeléséről?
• Milyen gyakran kell jelentkeznem az orvosnál?
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Betegtájékoztató:

1. Mi a szívritmuszavar?
2. Mi a pitvarfibrilláció?
3. Felkészülés a z első a ritmiáva l ka pcsola tos konzultációra
4. Mi az ablációs eljárás?
5. Kórházi bennfekvés az ablációs eljárás érdekében
6. Felépülés az ablációs eljárás után

A pitvarfibrillációval kapcsolatos további FORRÁSOK a következő
oldalon állnak rendelkezésre a betegek számára:

MINDENAPFROL.HU

Mint minden kezelés esetében, az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. Csak a szívgyógyász vagy az
elektrofiziológus tudja megállapítani, hogy az abláció a megfelelő kezelés. A lehetséges kockázatok közé
tartoznak a katéter bevezetésének helyén fellépő vérzés, duzzanat vagy véraláfutás, valamint a fertőzés.
Súlyosabb szövődmények ritkábban fordulnak elő, és ezek közé tartoznak a szív vagy a vérerek károsodása,
vérrögök kialakulása (amelyek sztrókhoz vezethetnek), szívinfarktus vagy halál.
Ezeket meg kell beszélnie a kezelőorvosával. A felépüléshez idő kell.
Ez a tájékoztatás nem tekinthető orvosi tanácsnak, illetve nem használható orvosi diagnózishoz vagy
kezeléshez. Ha kérdései vannak, forduljon a kezelőorvosához.
A dokumentumot a Johnson & Johnson Medical NV teszi közé.
A kiadvány nem terjeszthető az EMEA régión kívül.
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