
Ați fost vreodată diagnosticat(ă) cu:
       Un defect cardiac congenital 
       Un atac de cord
       O valvă bolnavă
       Un cord mărit sau slăbit (insu�ciență cardiacă)

Vă împiedică oricare dintre aceste  simptome să vă desfășurați activitățile de zi cu zi?
       Întotdeauna             Uneori                          Niciodată

Cât de grav vă este ritmul cardiac neregulat?
       Ușor                  Moderat                    Sever                         Foarte sever

Cât de frecvent aveți aceste simptome?
       De mai multe ori pe lună               De mai multe ori pe săptămână               De mai multe ori pe zi

Ați experimentat oricare dintre următoarele simptome?      
       Ritm cardiac rapid
       Ritm cardiac lent
       Puls neregulat
        Leșin
        Amețeală

În timpul vizitei, s-ar putea ca medicul să vă adreseze următoarele întrebări.

ARITMII
(BRADICARDIE, TAHICARDIE, FIBRILAȚIE ATRIALĂ)
Dacă nu ați fost diagnosticat(ă) cu niciun tip de aritmie, dar prezentați 
simptome sau suspectați că s-ar putea să aveți o aritmie, consultați medicul.

De când aveți simptome?
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Dacă ați fost diagnosticat(ă) cu orice tip de aritmie și vreți să știți care sunt 
următorii pași, iată câteva întrebări pe care le puteți adresa medicului.

Aritmiile pot afecta funcțiile inimii?

Există riscul de stop cardiac subit?

Trebuie să iau medicamente pentru a ține sub control aritmia?

Ce medicamente trebuie să iau și pentru cât timp?

Care este cauza aritmiilor de care sufăr?

Există tratament pentru aritmia mea?

Ce alt specialist ar trebui să consult?
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Dacă ați fost diagnosticat(ă) cu orice tip de aritmie și simțiți că este posibil ca 
planul de tratament să nu �e optim, acest ghid v- ar putea ajuta să discutați cu 
medicul despre alte opțiuni de tratament.

Există și alte opțiuni de tratament în afară de planul meu actual de tratament?

Aritmiile mele sunt foarte rare, un loop recorder implantabil ar ajuta la 
identi�carea lor?

Care ar � bene�ciile unui dispozitiv cardiac pentru simptomele mele și funcția 
mea cardiacă?

Există dispozitive cardiace implantabile (de exemplu, stimulator cardiac) care 
mi-ar putea îmbunătăți funcția cardiacă?

Sunt un candidat eligibil pentru implantarea unui dispozitiv cardiac?

Cum se implantează un dispozitiv cardiac?

Care sunt riscurile procedurii de implantare și ale dispozitivului implantat?

Ce îngrijiri voi primi după procedură?

Medicația mea va � întreruptă după implantare?
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Dacă ați fost diagnosticat(ă) cu orice tip de aritmie și simțiți că este posibil ca 
planul de tratament să nu �e optim, acest ghid v- ar putea ajuta să discutați cu 
medicul despre alte opțiuni de tratament.

Ce înseamnă o procedură de ablație a �brilației atriale?

Care sunt bene�ciile efectuării unei ablații? 

Sunt un candidat eligibil pentru procedura de ablație?

În ce mod îmbunătățește această procedură �brilația atrială?

Care sunt riscurile procedurii?

Toate ablațiile sunt la fel sau există moduri diferite de a efectua această procedură?

Ce este ablația cu radiofrecvență? Care este diferența față de crioablație?

Medicația mea va � întreruptă după procedură?
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În timpul vizitei, s-ar putea ca medicul să vă adreseze următoarele întrebări.

INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ
Dacă nu ați fost diagnosticat(ă) cu insu�ciență cardiacă, dar prezentați 
simptome sau suspectați că s-ar putea să aveți insu�ciență cardiacă, 
consultați medicul.

Ați simțit vreunul dintre următoarele simptome:
      Respirație îngreunată când faceți efort
      Respirație îngreunată noaptea, când stați în pat
      Respirație îngreunată când vă legați șireturile sau faceți alte activități
      Um�area picioarelor și abdomenului
      Oboseală și lipsă de energie

De când aveți simptome?

Cât de frecvent aveți aceste simptome?
      De mai multe ori pe lună                 De mai multe ori pe săptămână                  De mai multe ori pe zi

Când aveți respirația îngreunată?
      Când urc scări
      Când merg mai mult de 150 de metri
      Când merg mai puțin de 150 de metri
      Când merg prin casă
      Când mă odihnesc și nu depun niciun efort

Vă împiedică oricare dintre aceste simptome să vă desfășurați activitățile de zi cu zi?
      Întotdeauna               Uneori                          Niciodată

Ați fost vreodată diagnosticat(ă) cu:
      Un defect cardiac congenital
       Un atac de cord
       O valvă bolnavă
       Un cord mărit sau slăbit (insu�ciență cardiacă)

Di�cultăți la îndeplinirea activităților zilnice
Tuse uscată
Durere abdominală și instalarea rapidă a senzației 
de sațietate
Leșin și pierderea cunoștinței
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Dacă ați fost diagnosticat(ă) cu insu�ciență cardiacă și vreți să știți care sunt 
următorii pași, iată câteva întrebări pe care le puteți adresa medicului.

Care este cauza funcției mele cardiace slabe sau insu�ciente?

Dacă se tratează cauza insu�cienței cardiace, este posibilă îmbunătățirea funcției 
cardiace?

Trebuie să iau medicamente pentru a ține sub control afecțiunea?

Ce medicamente trebuie să iau și pentru cât timp?

Cât timp trebuie să aștept ca să a�u dacă tratamentul medicamentos are efect?

Dacă simptomele continuă în ciuda tratamentului medicamentos, ce alte opțiuni am?

Există riscul de stop cardiac subit?

Ce specialiști ar trebui să consult?

Există specialiști care tratează pacienți cu insu�ciență cardiacă?
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Dacă ați fost diagnosticat(ă) cu insu�ciență cardiacă și simțiți că planul de 
tratament nu este optim, întrebările de mai jos v-ar putea ajuta să discutați cu 
medicul despre alte opțiuni pentru afecțiunea de care suferiți.

Există vreo altă opțiune de tratament?

Există dispozitive cardiace (de exemplu, stimulatoare cardiace) care mi-ar putea 
îmbunătăți funcția cardiacă?

Ce este terapia de resincronizare cardiacă?

Sunt un candidat eligibil pentru terapia de resincronizare cardiacă?

Care sunt bene�ciile asupra simptomelor bolii și asupra funcției cardiace?

Care sunt riscurile procedurii și ale dispozitivului?

Cum se implantează dispozitivul pentru terapia de resincronizare cardiacă?

Ce este de�brilatorul implantabil?

Sunt un candidat eligibil pentru un de�brilator implantabil?

Ce îngrijiri voi primi după procedură?

Medicația mea va � întreruptă după implantare?
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