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Vägledning för att tala med din läkare

Aortastenos väntar inte, och du bör inte heller vänta. Att få diagnosen så snart
som möjligt och utforska behandlingsalternativ är viktiga steg för att skydda
din hälsa.

Det är viktigt att berätta för din läkare så snart du upplever några av dessa symptom, eller om dina symptom
förvärras.

Jag har diagnostiserats med aortastenos

Jag har diagnostiserats med aortastenos

Jag upplever följande symptom (markera alla som passar in):

Smärtor eller åtstramningar i bröstet

Andfåddhet

Yrsel

Svimning

Hjärtklappning

Svullna fotleder eller fötter

Svårighet att gå korta sträckor

Förnimmelser av snabba eller oregelbundna hjärtslag

Jag deltar inte längre i fysiska aktiviteter som jag brukade göra för 6 månader sedan

Ange eventuella ytterligare symptom som du upplever:
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Din läkare behöver eventuellt veta mer om de symptom du har upplevt och hur de kan ha ändrats eller
försämrats under de senaste 6 månaderna. Markera en:

Jag har inte upplevt några symptom

Jag har upplevt symptom och de har varit på samma nivå

Jag har upplevt symptom och de har förvärrats under de senaste 6 månaderna

Vilka aktiviteter kunde du göra för sex månader sedan, som du inte kan göra idag?

Vilka mediciner tar du för närvarande och av vilket skäl?

Viktiga frågor att ställa till din läkare

När du besöker din läkare, är det viktigt att nämna även mindre symptom eller förändringar av din dagliga
rutin, eftersom detta kan vara ett tecken på aortastenos eller att din aortastenos förvärrats.

Följande är ytterligare frågor som du kan ställa till din läkare. Att prata igenom dina svar med din läkare kan
hjälpa dig att få en tidig diagnos och styra in dig på banan till det bästa behandlingsalternativet.

• Jag upplever ett eller flera symptom på aortastenos, vad ska jag göra?

• Hur diagnostiseras aortastenos?

• Vilka typer av tester måste jag genomgå för att kunna diagnostiseras?

• Om jag diagnostiseras med aortastenos, hur ofta behöver jag komma på uppföljningsbesök?

• Om min aortastenos är allvarlig, vilka är mina behandlingsalternativ?

• Vilka typer av tester måste jag genomgå för att avgöra det bästa behandlingsalternativet för mig?

• Ska jag besöka ett specialiserat hjärtteam, som kan utvärdera mig för alla mina behandlingsalternativ för
aorta-stenos?
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Ytterligare frågor att ställa till din läkare? Skriv ned dem här:

Att få diagnosen direkt och utforska behandlingsalternativ för hjärtklaffsjukdom är viktiga steg för att skydda
din hälsa. Besök newheartvalve.wpengine.com/se för att utforska fler resurser för att hjälpa dig att prata med
din läkare och förbereda dig för besök med ditt sjukvårdsteam.
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