
Poważny stan, w którym 
serce nie jest w stanie 
pompować wystarczająco 
dużo krwi, żeby sprostać 
potrzebom organizmu 

1. HF Policy Network handbook (http://www.hfpolicynetwork.eu/handbook)

2. https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hf

Zawarte tu informacje nie zastępują porady lekarskiej. W celu uzyskania dalszych informacji 
zapytaj swojego lekarza. 
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CZĘSTE SYGNAŁY 
I OBJAWY 

CukrzycaWysokie 
ciśnienie krwi 

Niewydolność serca 
może być spowodowana 
schorzeniami, które 
uszkadzają lub 
powodują dodatkowe 
obciążenie serca

Dyssynchronia 
elektryczna – 
brak synchronizacji 
pracy komór serca

URZĄDZENIA
WSPOMAGAJĄCE 
PRACĘ 
KOMORY 
(VAD)
Pompa mechaniczna na baterię 
pomagająca pompować krew 
przez organizm. 

Nie zastępuje ona serca. Serce 
będzie nadal pracowało.

TERAPIA 
RESYNCHRONIZUJĄCA 
SERCA (CRT)

Urządzenia będące stymulatorem serca, które także 
koordynuje (resynchronizuje) bicie dwóch 
dolnych jam serca (komór) .

Lekarze często wybierają połączenie CRT i ICD 
w tym samym urządzeniu, co nazywa się CRT-D.

Niektóre urządzenia CRT posiadają nawet 
aplikację, która łączy się ze smartfonem 
lub tabletem i może dostarczać informcji 
takich jak żywotność baterii lub datę 
skutecznego połączenia z kliniką 
(transmisji).

1 na 5
może spodziewać się 
życia z niewydolnością 
serca w pewnym 
momencie swojego życia¹

Przyczyną 
nieplanowych 
przyjęć do szpitala1

#1
NIEWYDOLNOŚĆ 
SERCA 

...cierpi z powodu 
niewydolności serca 
w Europie¹

PRZYNAJMNIEJ 
15 MILIONÓW
LUDZI 

Zwężenie naczyń krwionośnych, 
które dostarczają tlen i krew 
do serca

Obecnie niewydolności serca 
nie da się całkowicie wyleczyć. 
W jej terapii stosuje się szereg 
metod:  

Zmianę stylu życia 

LekarstwaUrządzenia lub 
procedury chirurgiczne 

OPCJE
LECZENIA 

Te zabiegi mogą pomóc ludziom, którzy cierpią na tę 
chorobę, żyć dłużej i bardziej aktywnie.2

Urządzenia będące stymulatorem serca, 
które nieustannie monitorują rytm serca.
Jeśli wykryją problem z rymem serca, wyślą 
impuls elektryczny, który skoryguje rytm. 

WSZCZEPIALNY
KARDIOWERTER
DEFIBRYLATOR 
(ICD)

Lekarze mogą zalecić 
terapię urządzeniami 
w oparciu o badania takie 
jak elektrokardiogram lub 
echokardiogra�ę.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ 
INFORMACJI 
ODWIEDŹ:

www.medtronic.com/whatisheartfailure
www.heartfailurematters.org

CZYM JEST
NIEWYDOLNOŚĆ
SERCA? 

PRZYCZYNY 

120120 100

Ekstremalne 
zmęczenie

Zadyszka, 
duszność

Wzrost masy ciała

Obrzęki 
kostek, nóg 
lub brzucha

Kaszel 
z odkrztuszaniem 
pienistej 
plwociny


