Vejledning om, hvordan du taler med din læge

Aortastenose venter ikke, og det bør du heller ikke. Hurtigt diagnosticering og
undersøgelse af behandlingsmulighederne er vigtige trin til beskyttelse af dit
helbred.
Det er vigtigt at fortælle din læge om disse symptomer, så snart du får dem, eller hvis dine symptomer
forværres.
Jeg er blevet diagnosticeret med aortastenose

Jeg har følgende symptomer (afkryds alle relevante):
Brystsmerter eller trykken for brystet
Åndenød
Svimmelhed
Besvimelse
Hjertebanken
Hævede ankler eller fødder
Vanskeligheder ved at gå korte afstande
Fornemmelse af at hjertet banker hurtigt eller uregelmæssigt
Jeg deltager ikke længere i fysiske aktiviteter, som jeg nød at deltage i for 6 måneder siden
Angiv alle yderligere symptomer, som du har haft:
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Din læge kan få brug for at vide mere om de symptomer, du har haft, og hvordan de har ændret sig eller er
blevet værre i løbet af de sidste 6 måneder. Sæt kryds:
Jeg har ikke haft nogen symptomer
Jeg har haft symptomer, og de er forblevet uændret
Jeg har haft symptomer, og de er blevet værre i løbet af de sidste 6 måneder
Hvilke aktiviteter kunne du udføre for seks måneder siden, som du ikke kan udføre i dag?

Hvilke lægemidler tager du i øjeblikket og af hvilken grund?

Vigtige spørgsmål til din læge
Når du taler med din læge, er det vigtigt at fortælle om selv de mindste symptomer eller ændringer i din
dagligdag, da disse kan være et tegn på aortastenose eller en forværring af din aortastenose.
Yderligere spørgsmål til din læge. Hvis du drøfter dine spørgsmål med lægen er der større chance for, at du
får en rettidig diagnose og kan komme i gang med den rette behandling.
•

Jeg har et eller flere symptomer på aortastenose. Hvad skal jeg gøre?

•

Hvordan diagnosticeres aortastenose?

•

Hvilke typer test skal jeg have foretaget for at blive diagnosticeret?

•

Hvis jeg diagnosticeres med aortastenose, hvor ofte skal jeg så møde op til opfølgende konsultationer?

•

Hvilke behandlingsmuligheder har jeg, hvis min aortastenose er alvorlig?

•

Hvilke typer test skal jeg have foretaget inden der kan tages stilling til, hvilken behandling, der passer
bedst til mig?
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Har du flere spørgsmål til din læge? Skriv dem ned her:

Det er vigtigt at blive diagnosticeret med det samme og undersøge behandlingsmulighederne for
hjerteklapsygdom for at beskytte dit helbred. Gå ind på www.newheartvalve.com/dk for at finde flere
oplysninger, der kan være dig til hjælp, når du taler med din læge, og som forberedelse for dine
konsultationer på hjerteafdelingen.

Edwards, Edwards Lifesciences og det stiliserede E-logo er varemærker, der tilhører Edwards Lifesciences Corporation.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
© 2019 Edwards Lifesciences Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Side: 3 af 3
Edwards Lifesciences • Route de l'Etraz 70, 1260 Nyon, Switzerland • edwards.com

