Ohjeet keskusteluun lääkärin kanssa

Aorttaläpän ahtauma ei odota, eikä sinunkaan kannata. Terveytesi
varjelemiseksi on tärkeää, että diagnoosi ja hoitovaihtoehdot selvitetään
mahdollisimman pian.
Jos tunnistat joitakin näistä oireista tai oireet pahenevat, keskustele siitä aina mahdollisimman pian lääkärisi
kanssa.
Minulla on todettu aorttaläpän ahtauma

Minulla on seuraavat oireet (valitse kaikki, jotka sopivat):
Rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa
Hengenahdistusta
Huimausta tai pyörrytystä
Pyörtymistä
Sydämentykytystä
Nilkkojen tai jalkojen turvotusta
Vaikeutta kävellä lyhyitä matkoja
Nopeaa tai epäsäännöllistä sykettä
En enää harjoita fyysisiä aktiviteetteja, joita harrastin 6 kuukautta sitten.
Kirjaa tähän muut mahdollisesti tuntemasi oireet:
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Lääkärisi tarvitsee ehkä lisätietoja siitä, millaisia oireita sinulla on ollut ja kuinka ne ovat muuttuneet tai
pahentuneet viimeisten 6 kuukauden aikana. Valitse yksi:
Minulla ei ole ollut mitään oireita.
Minulla on ollut oireita, ja ne ovat pysyneet samoina.
Minulla on ollut oireita, ja ne ovat pahentuneet viimeisten 6 kuukauden aikana.
Onko jotakin, mihin pystyit kuusi kuukautta sitten, mutta mihin et enää pysty?

Mitä lääkityksiä sinulla on tällä hetkellä ja miksi?

Lääkärille esitettäviä tärkeitä kysymyksiä
Kun tapaat lääkärisi, on tärkeää, että kerrot kaikista lievistäkin oireista tai päivittäisen rutiinisi muutoksista,
sillä ne voivat olla merkkejä aorttaläpän ahtaumasta tai sen pahenemisesta.
Seuraavat ovat lääkärille esitettäviä lisäkysymyksiä. Kun keskustelet vastauksista lääkärin kanssa, diagnoosi
voidaan tehdä ajoissa ja voit saada parasta mahdollista hoitoa.
•

Minulla on yksi tai useampi aorttaläpän ahtauman oire. Mitä minun täytyy tehdä?

•

Kuinka aorttaläpän ahtauma diagnosoidaan?

•

Mitä tutkimuksia diagnoosin tekeminen edellyttää?

•

Jos minulla todetaan aorttaläpän ahtauma, kuinka usein minun täytyy käydä seurantakäynneillä?

•

Jos minulla on vaikea aorttaläpän ahtauma, mitä hoitovaihtoehtoja minulla on?

•

Millaisia testejä parhaan hoitovaihtoehdon määrittäminen edellyttää?

•

Täytyykö erityisen sydäntiimin arvioida aorttaläpän ahtauman hoitovaihtoehdot omalla kohdallani?
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Onko sinulla lääkärille muita kysymyksiä? Kirjoita ne tähän:

Terveytesi varjelemiseksi on tärkeää, että sydänläppäsairaus diagnosoidaan ja hoitovaihtoehdot selvitetään
viipymättä. Lisäresursseja keskusteluun lääkärin kanssa ja käyntivalmisteluun hoitotiimin kanssa on
osoitteessa www.newheartvalve.com/fi.
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