
 

ЗАПИТАННЯ до власного лікаря 

ВІЗЬМІТЬ ЦЕЙ ПЕРЕЛІК ІЗ СОБОЮ ПІД ЧАС НАСТУПНОГО ВІЗИТУ ДО ЛІКАРЯ 

Найбільш ймовірно, у Вас залишились запитання щодо недавньої госпіталізації через інфаркт міокарда або 
сильний біль у грудній клітці. Добра новина — Ваш лікар може відповісти на ці запитання.  

Нижче приведені запитання, які найбільш часто турбують пацієнтів після інфаркту міокарда і які Ви або особа, за 
якою Ви доглядаєте, можете поставити лікарю. Цей список не виключний. Ви маєте можливість доповнити 
його власними запитаннями. Рекомендуємо Вам вписати у цю форму Ваші власні питання перед візитом до 
лікаря, щоб не забути нічого.  

Також упродовж Вашого візиту до лікаря, обов'язково надайте йому інформацію про всі лікарські засоби, які 
Ви приймаєте, зокрема про лікарські засоби, що відпускаються за рецептом і без рецепта, харчові добавки та 
БАДи. 

МОЇ ЗАПИТАННЯ ПРО ІНФАРКТ МІОКАРДА 

Чи є в мене ризик виникнення ще одного інфаркту міокарда?  ____________________________________________ . 

 

Як я можу знизити ризик виникнення ще одного інфаркту міокарда?  _____________________________________ . 

 

Як часто я маю відвідувати лікаря? ____________________________________________________________________ . 

 

ЗАПИТАННЯ ЩОДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРИЗНАЧЕНИХ ПІСЛЯ ІНФАРКТУ 

Чому мені призначили ці лікарські засоби?  _____________________________________________________________ . 

 

Зараз я почав додатково приймати наступні препарати:______________________________ (назвати їх). Чи 
можу я приймати ці препарати із моїми основними препаратами, які мені призначили з приводу перенесеного 
інфаркту міокарда?  __________________________________________________________________________________ . 

 

Чи можливе виникнення будь-яких побічних реакцій на призначені лікарські засоби, та якими можуть бути ці 
побічні реакції?  ______________________________________________________________________________________  

 

Як краще приймати призначені ліки: до, після або сумісно з їжею? Чи є якась їжа, несумісна с моїми 
ліками?_____________________________________________________________________________________ 

 

Протягом якого часу я маю приймати кожен із моїх лікарських засобів?  __________________________________ . 

 



 

Що станеться, якщо я пропущу дозу лікарського засобу?  ________________________________________________ . 

 

 

Чи існують способи/пристрої, які можуть допомогти мені дотримуватися режиму застосування моїх лікарських 
засобів?  ___________________________________________________________________________________ . 

 

ЗАПИТАННЯ ЩОДО ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ 

Коли я зможу знову почати свою звичайну повсякденну діяльність (наприклад, повернутися на роботу, 
гуляти, танцювати, мати статеві стосунки, працювати в саду, піклуватися про дітей чи онуків та інше)?  _____ . 

 

Чи є якісь види діяльності, якими я не маю займатися?  _________________________________________________ . 

 

Чи є якісь продукти, від вживання яких я маю утримуватися?  ____________________________________________ . 

 

Чи можна мені вживати алкоголь?  ____________________________________________________________________ . 

 

.Як мені потрібно змінити свій спосіб життя для здоров’я?  _______________________________________________ . 

 

МОЇ ОСОБИСТИ ЗАПИТАННЯ ДО ЛІКАРЯ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Цей матеріал призначений для пацієнтів, які нещодавно перенесли гострий інфаркт міокарда, та їхніх піклувальників. 
Матеріал має інформаційний характер та НЕ Є медичною консультацією чи діагностичним засобом. У випадку 
виникнення питань стосовно призначеної лікарем терапії, вживання лікарських засобів, будь-яких симптомів чи питань 
стосовно способу життя на час терапії – будь ласка, зверніться до лікаря. Матеріал не для продажу, надається 
безкоштовно. Матеріал підготовлений компанією ТОВ «АстраЗенека Україна».                                                                                                                  
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