CZY ZDARZYŁO CI SIĘ ODCZUWAĆ:
∙ SZYBKIE I NIEREGULARNE BICIE SERCA?
∙ DYSKOMFORT LUB BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ?

LEKI PRZECIWKRZEPLIWE
ROZRZEDZAJĄ KREW,
JEDNAK CZASEM MOŻE ZAJŚĆ
KONIECZNOŚĆ ODWRÓCENIA
ICH DZIAŁANIA

∙ ŻE SERCE UDERZA O ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ?

Zabiegi operacyjne wiążą się z ryzykiem krwawienia, przyjmowanie leku przeciwkrzepliwego dodatkowo je zwiększa. Dlatego, w zależności od oceny funkcji nerek
i stopnia ryzyka, zaleca się odstawienie NOAC (nowego leku przeciwkrzepliwego)
na dzień lub dłużej przed operacją.
.
WAŻNE: o schemacie odstawienia leku przed zabiegiem decyduje lekarz
prowadzący!
.
Problem pojawia się w sytuacji, gdy trzeba wykonać pilną operację, a działanie
leku jeszcze się utrzymuje (np. w przypadku urazu, wypadku, pękniętego tętniaka
czy zapalenia wyrostka robaczkowego).
.
Obecnie dostępny jest już na rynku preparat, który natychmiast odwraca przeciwkrzepliwe działanie leku z grupy NOAC. Dzięki temu, w sytuacji urazu, nie trzeba
odkładać zabiegu z obawy o ryzyko krwawienia wywołane działaniem leku. Takie
leki stosuje się także w przypadku poważnych krwawień, gdy trzeba szybko
odwrócić efekt przeciwkrzepliwy.
.

JAK ŻYĆ Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW?
Właściwe leczenie migotania przedsionków pozwala zachować
sprawność ﬁzyczną i dobre samopoczucie.
Wprowadź długoterminowe zmiany stylu życia, które pomogą w leczeniu
migotania przedsionków i poprawią ogólny stan Twojego zdrowia:
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MIGOTANIE
PRZEDSIONKÓW!
TA GROŹNA CHOROBA JEST NAJCZĘSTSZYM
ZABURZENIEM RYTMU SERCA I JEDNOCZEŚNIE
CZĘSTĄ PRZYCZYNĄ UDARU MÓZGU.
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MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW AŻ PIĘCIOKROTNIE
ZWIĘKSZA RYZYKO UDARU MÓZGU*

OSOBY Z MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW SĄ NARAŻONE
NA WYSTĄPIENIE UDARU MÓZGU

OBJAWY MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW:

DLACZEGO MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW GROZI
UDAREM MÓZGU?

szybkie i nieregularne bicie serca
kołatanie serca (palpitacje)
uczucie dyskomfortu lub bólu w klatce piersiowej
zawroty głowy i omdlenia
nadmierne pocenie się oraz nudności
duszność
uczucie zmęczenia
osłabienie wydolności ﬁzycznej

POWIKŁANIA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW:
udar mózgu
przejściowe niedokrwienie mózgu
zator tętnic obwodowych, np. tętnicy udowej (ostre niedokrwienie
kończyny dolnej)
zator tętnicy śledzionowej
zator tętnic krezkowych (ostre niedokrwienie jelit)
niewydolność serca
Udary, będące konsekwencją migotania przedsionków, charakteryzują się
szczególnie ciężkim przebiegiem i prowadzą do niepełnosprawności. Migotanie
przedsionków aż pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu w porównaniu
do grupy osób bez migotania przedsionków.
.

*w porównaniu do grupy osób bez migotania przedsionków.

W czasie migotania, przedsionki zamiast systematycznie i rytmicznie się kurczyć,
jedynie drgają, co powoduje, że krew tylko częściowo przedostaje się z nich
do komór. Krew zalegająca w przedsionku może tworzyć skrzepliny.
.
Jeśli taka skrzeplina wydostanie się z serca i znajdzie się w krwiobiegu, może
dotrzeć do mózgu, zablokować tętnicę i spowodować udar.
.

JAK MOŻNA ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POWSTANIA
UDARU MÓZGU?
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia udaru, chorzy na migotanie
przedsionków powinni przyjmować leki przeciwkrzepliwe (ANTYKOAGULANTY).
Stosowanymi od wielu lat lekami przeciwkrzepliwymi są antagoniści witaminy K:
acenokumarol lub warfaryna.
.
Kilka lat temu pojawiły się nowe leki przeciwkrzepliwe (tzw. NOAC), które w porównaniu do starych leków:
.
nie wymagają mierzenia INR (parametru krzepnięcia krwi)
są znacznie wygodniejsze w stosowaniu
podawane są w stałej dawce
znacznie rzadziej wchodzą w interakcje z innymi lekami
dieta nie ma wpływu na ich działanie
co najważniejsze, są bezpieczniejsze i skuteczniejsze – mogą lepiej chronić
chorego z migotaniem przedsionków przed groźnym powikłaniem, jakim jest
udar mózgu

