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Tento dotazník kontroly symptomù byl vyvinut spoleèností Novartis ve spolupráci se skupinami pacientù a odborných lékaøù. Zohledòuje také doporuèení 
odborných spoleèností. Tento dotazník kontroly symptomù je urèen pro va�e osobní vyu�ití a spoleènost Novartis nebude v souvislosti s jeho pou�itím 
shroma�ïovat �ádné osobní údaje. Spoleènost Novartis nenese �ádnou zodpovìdnost v pøípadì jakéhokoli nároku, vzniklých nákladù, ztrát, závazkù a �kod 
libovolného druhu, a� u� pøímých, nepøímých, mimoøádných, následných èi jiných, vyplývajících z pou�ívání dotazníku pro kontrolu pøíznakù nebo s ním 
souvisejících. Tento dotazník byl navr�en pouze pro kontrolu symptomù chronického srdeèního selhání.

Dotazník pro kontrolu symptomù
TM

Keep It Pumping

Sledované symptomy:

Du�nost Du�nost v le�e

Únava
Otoky kotníkù, nohou
nebo bøicha

Zrychlený pulz Náhlý nárùst
hmotnosti

Ztráta chuti
k jídlu

Frekvence
moèení

Anglickou verzi dotazníku pro kontrolu symptomù je mo�né stáhnout

a vytisknout na adrese www.KeepItPumping.com nebo o nìj mù�ete

po�ádat na èeské poboèce spoleènosti Novartis, pøípadnì na adrese

tomas.moravec@novartis.com.

Lze pou�ít také on-line verzi a stáhnout si èi vytisknout pouze výsledky. 
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Dotazník kontroly symptomù

 

Na �kále od 0 do 3, kde 0 znamená ��ádný� a 3 znamená �záva�ný�,
nám, prosím, za�krtnìte, jak záva�nì poci�ujete následující symptomy. 

Tento dotazník jsme vytvoøili, abychom vám pomohli kontrolovat va�e pøíznaky (symptomy) 
srdeèního selhání. Mù�e být pro vás také u�iteènou pomùckou, kdy� budete svoje symptomy 
konzultovat s lékaøem.

Pokraèování na dal�í stranì

�ádná

0 1 2 3

mírná støednì záva�ná záva�ná

Du�nost

�ádná
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mírná støednì záva�ná záva�ná
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Otoky kotníkù, nohou nebo bøicha

záva�né�ádné mírné støednì záva�né

0 1 2 3

Zrychlený pulz

záva�nìnení mírnì støednì záva�nì
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Pøipraveno ve spolupráci s:

Tento dotazník kontroly symptomù byl vyvinut spoleèností Novartis ve spolupráci se skupinami pacientù a odborných lékaøù. 
Zohledòuje také doporuèení odborných spoleèností. Tento dotazník kontroly symptomù je urèen pro va�e osobní vyu�ití 
a spoleènost Novartis nebude v souvislosti s jeho pou�itím shroma�ïovat �ádné osobní údaje. Spoleènost Novartis nenese �ádnou 
zodpovìdnost v pøípadì jakéhokoli nároku, vzniklých nákladù, ztrát, závazkù a �kod libovolného druhu, a� u� pøímých, nepøímých, 
mimoøádných, následných èi jiných, vyplývajících z pou�ívání dotazníku pro kontrolu pøíznakù nebo s ním souvisejících. Tento 
dotazník byl navr�en pouze pro kontrolu symptomù chronického srdeèního selhání.

Vliv na �ivotní styl

Bránily vám symptomy srdeèního selhání v nìjakých èinnostech, které jste døíve
mohli vykonávat nebo jste je rádi vykonávali?

Ano Ne

Nálada

Mìly va�e symptomy srdeèního selhání nìjaký vliv na va�i náladu?

Ano Ne

Frekvence moèení

Zpozorovali jste u sebe zmìnu v tom, jak èasto moèíte?

Ano Ne

Ztráta chuti k jídlu

Zpozorovali jste u sebe za uplynulé dva týdny ztrátu chuti k jídlu?

Ano Ne

Náhlý nárùst hmotnosti

Ano Ne

Zpozorovali jste u sebe za uplynulý týden pøírùstek hmotnosti o více jak 2 kg?


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3

