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         2. JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ TUŻ 
PO WYPISIE ZE SZPITALA?
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Pacjent po przebytym zawale, 
spędza w szpitalu średnio 3-10 dni.

 Pacjent po przebytym zawale, spędza w szpitalu średnio 
3-10 dni. Czas ten zależy jednak od: stanu ogólnego oraz
chorób współistniejących pacjenta, zabiegów jakie
przechodził w trakcie hospitalizacji, odpowiedzi na wdrożone 
leczenie czy ewentualnych powikłań i może ulec wydłużeniu.
 Jest to czas, w którym wielu chorych zastanawia się czy 
przebyty właśnie zawał spowoduje, że ich życie ulegnie 
zmianom, a jeśli tak to jak diametralne te zmiany będą?
Nie ma co oszukiwać, z pewnością ulegnie zmianie. 
 
Po wypisie z oddziału
kardiologii, pacjenci często są
pełni obaw, nie do końca
wiedzą jak powinni się
zachowywać. Jeżeli lekarz
prowadzący nie zaznaczył inaczej, możemy wracać do
normalnej aktywności sprzed pobytu w oddziale, pamiętając 
jednak o pewnych ograniczeniach. Poniżej kilka zasad, które 
warto mieć na uwadze.

1. Zachowaj czujność w razie nawrotu objawów.
 Pacjenci po zawale lub po koronarografii muszą być
wyczuleni na nawrót dolegliwości. Ponowne wystąpienie 
bólu w klatce piersiowej, kołatania serca, duszności czy 
zawrotów głowy po pobycie w oddziale są objawami, 
które bezwzględnie muszą być zweryfikowane przez
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kardiologa. W najgorszym scenariuszu, mogą świadczyć 
o ostrej zakrzepicy w stencie lub innym powikłaniu po 
zabiegu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych stentów, taki 
przebieg zawału nie jest zbyt częsty, mimo to nadal stanowi 
wyzwanie dla kardiologów. W takiej sytuacji, dla dobra pa-
cjenta czasami wymagane jest wykonanie kontrolnej koro-
narografii.

2. Nie bój się zgłaszać lekarzowi niepokojące Cię objawy.
 Istotne jest, aby zgłaszać swojemu lekarzowi wszystkie 
niepokojące symptomy, szczególnie jeśli nie obserwowałeś 
ich przed pobytem w oddziale. Czasem mogą być one 
po prostu efektami ubocznymi stosowanych leków. Takim 
przykładem jest kaszel, który choć niegroźny bywa naprawdę 
uciążliwy. Inny przykład stanowi większa skłonność do 
pojawiania się “siniaków” czy samoistnych krwawień, jako 
efekt uboczny leków przeciwpłytkowych, które stanowią 
zasadniczy element farmakoterapii po zawale. Ważne, aby 
nie odstawiać samoistnie leków, nawet jeśli siniaki się 
pojawią. Taka decyzja zawsze musi być skonsultowana 
z lekarzem prowadzącym. Pamiętaj również, aby w razie 
wizyty u stomatologa czy przed zabiegami chirurgicznymi 
poinformować lekarza o stosowanych lekach.
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W razie wizyty 
u stomatologa czy 
przed zabiegami 
chirurgicznymi musisz 
poinformować lekarza 
o stosowanych lekach 
przeciwkrzepliwych.

Pamiętaj!

3. Dbaj o ranę po zabiegu.
Procedura koronarografii jest
obecnie wykonywana głównie
z dostępu na prawym nadgarstku 
(dostęp promieniowy) lub prawej 
pachwinie (dostęp udowy).
O tym, które z tych miejsc zostanie 
wybrane, decyduje
kardiolog-hemodynamista
wykonujący koronarografię.
Chociaż rana po zabiegu jest 
niewielka, to wykorzystane miejsce 
dostępu wymaga późniejszej 
obserwacji przez pacjenta.
Poszukiwane objawy które powinny



przykuć uwagę pacjenta to w szczególności: obrzęk,
krwawienie,  bolesność, napięcie skóry nad miejscem
wkłucia. Ponadto uwagę należy zwrócić na całą kończynę 
(rękę lub nogę). Sprawdzamy czy nie jest zimna, czy nie 
pulsuje. W razie wystąpienia takich objawów natychmiast
należy skontaktować się z lekarzem.

4. Wykup leki od razu po wyjściu ze szpitala.
 Niektóre leki nie mogą mieć przerwy w stosowaniu.
Ciągłość stosowania kluczowa jest dla leków, których
odstawienie grozi szybkim zamknięciem stentu i w efekcie 
zawałem serca.
Pamiętaj! Leki zażywaj regularnie, o stałych porach w ciągu
dnia. Jeśli konieczne jest przepicie, używaj wody. Nie zaleca
się popijania leków kawą, herbatą czy sokami, szczególnie
grejpfrutowym. Dobrym pomysłem jest rozłożenie leków do 
specjalnego przeznaczonego w tym celu pojemnika
z przegródkami na cały tydzień. Przydatną wskazówką może
być ustawienie alarmu w telefonie na konkretne godziny
w ciągu dnia co pozwoli zminimalizować szanse na 
pominięcie leków.

5. Unikaj dalekich podróży tuż po opuszczeniu szpitala.
 Czasowo warto powstrzymać się od dalekich wycieczek 
bezpośrednio po pobycie w szpitalu, a to dlatego że rozsądnie 
jest mieć możliwość szybkiego dojazdu do oddziału w razie 
wystąpienia późnych powikłań po zabiegu lub wątpliwości 
pacjenta co do stanu zdrowia. Jeśli podróż jest konieczna 
zabierz ze sobą dokumentację oraz leki.

6. Nie pomijaj rehabilitacji.
 W momencie wyjścia ze szpitala pacjent powinien 
mieć ustalony program rehabilitacji i znać pierwszy termin
takiej wizyty lub datę przyjęcia do oddziału rehabilitacji
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PAMIĘTAJ!Leki zażywaj regulanie o stałych porach w ciągu dnia!



Bezpłatna kompleksowa 
opieka po zawale serca.
 
Składa się z:
diagnostyki zawału, terapii
zgodnej z zaleceniami
klinicznymi, rehabilitacjii
kardiologicznej, a także
opieki specjalistycznej 
przez 12 miesięcy
od zawału!

Co to jest KOS zawał?

Program  ten jest bezpłatny. Warto więc z niego skorzystać. 
W sytuacji, w której nie decydujemy się na rehabilitację 
w oddziale, warto  samemu zadbać o jej organizację. 
 
 Pamiętaj również, aby przy wypisie dopytać kardiologa 
prowadzącego, jaki rodzaj wysiłku fizycznego możemy 
wykonywać. Cele czasowe i objętości treningów są ustalane 
indywidualnie w kontekście danego pacjenta.  
 
 Przy wypisie nie zapomnij o ewentualnym zwolnieniu 
lekarskim L4. Konieczność wystawienia takiego zwolnienia 
należy zgłosić rano, w dniu wypisu lekarzowi prowadzącemu. 
Aktualnie zwolnienia wystawiane są drogą elektroniczną 
przez platformę ZUS, a pracodawca otrzymuje je 
automatycznie. Wystawianie zwolnienia możliwe jest również 
dla płatników KRUS.  O długości zwolnienia decyduje lekarz.  
Zwykle wynosi ono 15-30 dni. Czas ten w razie konieczności 
może ulec wydłużeniu. Ponadto jeśli dotychczas 
nie znajdowałeś sie pod opieka kardiologa, poproś lekarza 
prowadzącego o skierowanie do poradni kardiologicznej, 
tak abyś mógł pozostać pod stałą opieką kardiologa.

kardiologicznej. Prawidłowo
prowadzona rehabilitacja jest
istotnym elementem leczenia
i nie powinna być pomijana.
Warto skorzystać z takiego
programu, chociażby dlatego, 
że pozwala on utrzymać reżim 
wysiłku fizycznego i diety przez 
kolejne miesiące. Niektóre 
szpitale prowadzą rehabilitację w 
ramach programu “KOS-zawał”. 
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