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Szanowni Pacjenci,

Serce to nasz najwa˝niejszy narzàd. Nieustannie 
pompuje krew do naszego ciała w tempie około 60–
100 uderzeƒ na minut´. Daje to nawet 115 000 
uderzeƒ w ciàgu dnia i przeci´tnie ok. trzy miliar-
dy w ciàgu 80 lat ˝ycia. Choroby serca wyst´pujà 
cz´sto, przede wszystkim w społeczeƒstwach 
uprzemysłowionych. W przypadku okreÊlonych po-
staci osłabienia mi´Ênia sercowego (niewydolnoÊci 
serca) istnieje mo˝liwoÊç zastosowania terapii 
resynchronizujàcej.

Pacjenci dotkni´ci tym problem zadajà sobie 
oczywiÊcie wiele pytaƒ na temat „niewydolnoÊci 
serca” i „resynchronizacji serca”: Jak lekarz roz-
poznaje zaburzenia rytmu? Jakie rzeczywiste ryzy-
ko wià˝e si´ z nimi? Jakie sà metody i mo˝liwoÊci 
leczenia?

Niniejsza broszura wyjaÊnia wiele wa˝nych kwestii 
zwiàzanych z terapià resynchronizujàcà i poma-
ga lepiej zrozumieç chorob´ lub jej zapobiegaç.

OczywiÊcie nie mo˝e ona zastàpiç wizyty u leka-
rza specjalisty − ka˝dy człowiek jest wyjàtkowy, 
co dotyczy równie˝ sposobu jego leczenia. Z tego 
wzgl´du pytania prosimy kierowaç do swojego le-
karza prowadzàcego. On ch´tnie Paƒstwu pomo˝e.



Co to jest niewydolność serca?

Nasze serce składa si´ z czterech jam − dwóch 
przedsionków w górnej cz´Êci i dwóch mocnych 
komór w dolnej cz´Êci.

Gdyby podzieliç uderzenie zdrowego serca na czte-
ry etapy, wyglàdałyby one w nast´pujàcy sposób:

1. Całkowity spoczynek.
2.  Krew wpływa do serca i wypełnia przedsionki 

i komory.
3.  Elektryczny impuls przewodzony z przedsion-

ka do komory powoduje skurcz przedsionków 
i wpompowanie wi´kszej iloÊci krwi do komór.

4.  Po ułamku sekundy kurczà si´ komory, pom-
pujàc krew z serca do całego ciała.

Wskutek ró˝nych czynników, np. zawału mi´Ênia ser-
cowego lub trwale podwy˝szonego ciÊnienia krwi, 
mi´sieƒ sercowy ulega osłabieniu i powi´kszeniu, 
co mo˝e zaburzyç współdziałanie komór.



Serce pracuje jak pompa mi´Êniowa koordynowa-
na przez impulsy elektryczne tak zwanego ukła-
du przewodzenia bodêców. Zaburzenia czynnoÊci 
elektrycznej serca mogà negatywnie wpływaç na 
t´ pomp´ mi´Êniowà i powodowaç rozwini´cie 
si´ ci´˝kich objawów. Od ponad 60 lat stymulator 
serca stanowi cz´sto jedynà mo˝liwoÊç unormo-
wania zbyt wolnej pracy serca poprzez stymulacj´ 
elektrycznà, a tym samym szans´ na odzyskanie 
przez pacjenta właÊciwej jakoÊci ˝ycia.

Leczenie za pomocà wszczepialnego kardiower-
tera-defi brylatora (ICD) stosuje si´ w przypadku 
podwy˝szonego ryzyka zbyt szybkiego rytmu ser-
ca, który nieleczony mo˝e stanowiç zagro˝enie 
dla ˝ycia. Defi brylator monitoruje w sposób ciàg-
ły aktywnoÊç elektrycznà serca, aby w razie wys-
tàpienia zbyt szybkiego, wymagajàcego ingerencji 
terapeutycznej rytmu, móc go szybko opanowaç 
przy u˝yciu impulsów elektrycznych.

Terapia resynchronizujàca (CRT), stanowiàca na 
chwil´ obecnà najnowsze zastosowanie stymula-
cji elektrycznej serca, to procedura umo˝liwiajàca 
uzyskanie poprawy w przypadku objawów niewy-
dolnoÊci serca dzi´ki stymulacji ciàgłej. W przy-
padku okreÊlonych postaci niewydolnoÊci serca 
mo˝na zwi´kszyç efektywnoÊç pracy tego narzàdu.

Gdy serce nie jest w stanie pompowaç dostatecz-
nej iloÊci krwi do ciała, do poszczególnych na-
rzàdów dociera zbyt mała iloÊç tlenu, w wyniku cze-
go spada wydajnoÊç całego organizmu. W takim 
przypadku mówi si´ o przewlekłej niewydolnoÊci 
serca. Jest to jedna z najcz´stszych chorób serca.

W pierwszym etapie rozwoju choroby pacjent odczu-
wa niewiele dolegliwoÊci. Objawy takie jak dusznoÊci 
czy wyczerpanie pojawiajà si´ poczàtkowo wyłàcznie 



przy obcià˝eniu fi zycznym. Gdy narzàdy i  tkanki nie 
sà zaopatrywane w dostatecznà iloÊç krwi, a tym 
samym nie otrzymujà dostatecznej iloÊci tlenu, 
uruchamiane sà własne mechanizmy adaptacyjne 
organizmu. Dzi´ki temu przez pewien czas mo˝-
na utrzymaç wydajnoÊç pracy serca, a przy stan-
dardowym wysiłku wyst´pujà tylko nieznaczne do-
legliwoÊci lub nie ma ich wcale. Takà sytuacj´ le-
karze nazywajà kompensacjà niewydolnoÊci serca.

W perspektywie długoterminowej właÊnie te wła-
sne mechanizmy kompensacyjne organizmu majà 
liczne skutki negatywne, z jednej strony dla same-
go serca, z drugiej − równie˝ dla innych narzàdów, 
tkanek i całego układu krà˝enia. Kiedy serce nie 
jest ju˝ w stanie równowa˝yç brakujàcej mu mocy, 
nawet przy niewielkim obcià˝eniu pojawiajà si´ 
objawy obni˝onej wydolnoÊci. Lekarze okreÊlajà 
ten stan mianem dekompensacji niewydolnoÊci 
serca. Leczenie rozpoczyna si´ od zastosowania 
leków, za pomocà których próbuje si´ złagodziç 
objawy i zmniejszyç obcià˝enie serca.

Stymulator 
Resynchronizujàcy 
Anthem CRT-P

Defi brylator 
Resynchronizujàcy 
Unfi y CRT-D



Terapia

resynchronizująca (CRT)

W ramach tej terapii dokonuje si´ wszczepienia 
specjalnego stymulatora resynchronizujàcego 
serca lub defi brylatora (ICD) z funkcjà resynchro-
nizacji. Dokonuje on stymulacji ka˝dorazowo po-
przez elektrod´ w prawej i lewej komorze serca, 
przywracajàc tym samym synchronicznà prac´ 
obu komór. Resynchronizacja komór powoduje 
popraw´ czynnoÊci pompujàcej serca. Po wszcze-
pieniu takiego układu resynchronizujàcego wi´k-
szoÊç pacjentów odczuwa wyraênà popraw´. 
Stajà si´ sprawniejsi, wytrzymujà wi´ksze obcià-
˝enia i rzadziej zachodzi potrzeba ich hospitali-
zacji. Ponadto znane sà doniesienia o pacjentach,
którzy po otrzymaniu takiego układu resynchro-
nizujàcego  mogli zostaç skreÊleni z listy oczeku-
jàcych na przeszczep serca.



Zabieg

Ka˝da operacja jest inna

Ka˝dy przypadek jest inny, dlatego powinni Paƒstwo 
omówiç swój zabieg z lekarzem. Zasadniczo standar-
dem jest wszczepianie układów resynchronizujàcych 
w znieczuleniu miejscowym. Oznacza to, ̋ e podczas 
zabiegu zachowujà Paƒstwo ÊwiadomoÊç. Zostanà 
Paƒstwu podane leki rozluêniajàce i b´dà Paƒstwo 
rozumieç, co si´ dzieje wokół. Nie zobaczà Paƒstwo 
jednak samego zabiegu wszczepienia, gdy˝ podczas 
operacji tułów b´dzie zasłoni´ty. B´dà Paƒstwo na-
tomiast słyszeç lekarza i piel´gniarki poruszajàcych 
si´ wokół i przypuszczalnie podczas zabiegu b´dzie 
równie˝ prowadzona z Paƒstwem rozmowa. Typowy 
zabieg wszczepienia CRT mo˝e trwaç 1–2 godziny − 
jest to uzale˝nione od wielu czynników.

Przed operacjà

Lekarz przeka˝e Paƒstwu dokładne zalecenia, we-
dług których nale˝y post´powaç przed zabiegiem. 
Prosz´ dokładnie przestrzegaç tych zaleceƒ, gdy˝ 
gwarantujà one najlepszy wynik operacji. Wi´k-
szoÊç pacjentów zakwalifi kowanych do wszczepie-
nia CRT jest hospitalizowana przez jednà, dwie 
lub nawet kilka dób. Ewentualnie mogà Paƒstwo 
przyjdà do szpitala w przeddzieƒ lub zostanà 
Paƒstwo poproszeni o stawienie si´ odpowiednio 
wczeÐnie w dniu operacji, aby mo˝na było w spo-
koju załatwiç wszelkie formalnoÊci.



Poczàtek operacji

Z reguły urzàdzenia CRT wszczepia si´ pod skór´ 
w górnej cz´Êci klatki piersiowej. Okolica ta jest 
golona, oczyszczana, a nast´pnie specjalnie de-
zynfekowana, aby uczyniç jà maksymalnie wolnà 
od drobnoustrojów. W obszar ten podawane jest 
znieczulenie w zastrzyku. Poniewa˝ pole operacyj-
ne zasłania si´ tkaninà, nie b´dà Paƒstwo widzieç 
zastrzyku. Lekarz upewni si´, ˝e znieczulenie 
miejscowe działa, na przykład dotykajàc Paƒstwa 
w znieczulonym obszarze i pytajàc, czy coÊ jeszcze 
Paƒstwo czujà w górnej cz´Êci klatki piersiowej.

Co dzieje si´ podczas zabiegu?

Lekarz wykona małe naci´cie w skórze, aby uzyskaç 
dost´p do ˝yły. ˚yła zostanie nakłuta, a lekarz wpro-
wadzi do niej elastyczny drut. Jest to elektroda. Le-
karz ostro˝nie wsunie elektrod´ przez ˝ył´ a˝ do 
serca. B´dzie obserwował jej ruch na monitorze. 
Ten monitor fl uoroskopowy to, mówiàc w uproszcze-
niu, ruchome zdj´cie rentgenowskie. Po dotarciu 
elektrody do serca lekarz skieruje jà we właÊciwe 
miejsce i przytwierdzi do mi´Ênia sercowego.

Wszczepiajàc urzàdzenia CRT, w sercu umiejsca-
wia si´ trzy elektrody. W przypadku wszczepienia 
układu resynchronizujàcego połàczonego z defi -
brylatorem (CRT-D) przynajmniej jedna z tych elek-
trod stanowi „elektrod´ defi brylacyjnà”. Jest to 
przewód przewodzàcy impuls elektryczny w sytu-
acji, gdy serce wymaga defi brylacji. Umiejscowie-
nie innych elektrod ma na celu monitorowanie lub 
stymulacj´ serca w sytuacji, gdyby jego praca była 
zbyt wolna. W celu uzyskania optymalnego efek-
tu, nale˝y precyzyjnie umieÊciç elektrody w odpo-
wiednim miejscu. Z tego wzgl´du najwi´cej czasu 



podczas zabiegu zajmuje samo pozycjonowanie 
elektrod. 

Po przetestowaniu przez lekarza pozycji i działania 
elektrod z pozytywnym skutkiem, tworzy on pod 
skórà pewnego rodzaju „kieszonk´” (lo˝´), aby 
umieÊciç w niej urzàdzenie. Wi´kszoÊç urzàdzeƒ 
CRT jest bardzo płaska, tote˝ w miejscu ich wsz-
czepienia nie powstaje zazwyczaj du˝e wybrzusze-
nie. Po starannym umiejscowieniu aparatu lo˝a 
jest zaszywana i zabieg koƒczy si´.

Po operacji

Po operacji zostanà Paƒstwo przeniesieni na ob-
serwacj´ do sali wybudzeƒ. W miejscu wszczepie-
nia mogà Paƒstwo odczuwaç lekki ból. Powinien 
on jednak szybko ustàpiç, a rekonwalescencja po 
zabiegu nie b´dzie trwała długo.



Oddział kardiologiczny

Kilka dni sp´dzà Paƒstwo na specjalistycznym 
oddziale szpitalnym − prawdopodobnie na kardio-
logii lub oddziale chorób wewn´trznych. Tamtej-
szy personel jest odpowiednio przeszkolony, aby 
zapewniç pacjentom mo˝liwie najlepszà opiek´. 
Mogà Paƒstwo byç w tym czasie podłàczeni do 
aparatu EKG w celu ciàgłego monitorowania pracy 
serca. Na klatce piersiowej zostanie Paƒstwu na-
klejonych kilka elektrod przypominajàcych plaster, 
które b´dà podłàczone do aparatu za pomocà 
przewodów. Aparat EKG b´dzie rejestrował stan 
pobudzenia elektrycznego Paƒstwa serca. Je˝eli 
zostanà Paƒstwo przewiezieni do zwykłej sali, 
tam równie˝ b´dà Paƒstwo od czasu do czasu 
podłàczani do aparatu EKG. To rutynowe badanie.

Ârodki ostro˝noÊci

W okresie pooperacyjnym nale˝y bezwzgl´dnie 
przestrzegaç zaleceƒ lekarza. Przede wszystkim 
nale˝y zgłaszaç ka˝de zaczerwienienie, ból czy 
nadwra˝liwoÊç w operowanym miejscu. Je˝eli 
b´dà Paƒstwo ju˝ w domu, kiedy rana zaczerwieni 
si´, b´dzie bolała lub reagowała nadwra˝liwoÊcià, 
nale˝y niezwłocznie skontaktowaç si´ ze swoim 
lekarzem − nie nale˝y czekaç do nast´pnej wizyty.

BezpoÊrednio po zabiegu b´dà Paƒstwo mieç 
cały czas ÊwiadomoÊç posiadania wszczepionego 
urzàdzenia i byç mo˝e dotykaç miejsca wszczepie-
nia. Intensywne manipulowanie i dotykanie mo˝e 
wywoływaç dolegliwoÊci i nieprawidłowe działanie 
układu, poniewa˝ pod wpływem ucisku urzàdzenie 
i elektrody mogà ulec przesuni´ciu. W medycynie 
mówi si´ w tym kontekÊcie o „zespole Twiddle-
ra” − z angielskiego „twiddle” oznacza ”bawiç si´ 



czymÊ”, „manipulowaç palcami”. Z tego wzgl´du 
powinni Paƒstwo spróbowaç dotykaç swojego ukła-
du resynchronizujàcego jak najrzadziej.

Rekonwalescencja 

i rehabilitacja

Ka˝dy pacjent jest inny, trudno wi´c podaç do-
kładne informacje na temat procesu zdrowienia 
w Paƒstwa przypadku. Nale˝y przestrzegaç zaleceƒ 
lekarza i zaufaç jego radom.

Zgodnie z radà lekarza, przez kilka tygodni po za-
biegu powinni Paƒstwo obni˝yç aktywnoÊç, jednak 
szybko powrócà Paƒstwo do takiego trybu ˝ycia, 
do jakiego sà Paƒstwo przyzwyczajeni. Pacjenci 
po wszczepieniu CRT mogà po konsultacji z leka-
rzem, chodziç do pracy, podró˝owaç i robiç to, do 
czego przywykli przed zabiegiem. Je˝eli pozwala 
na to ogólny stan zdrowia, mogà Paƒstwo równieç 
poddawaç si´ obcià˝eniom fi zycznym, czyli np. 
uprawiaç jogging, w´drówki czy innà, ulubionà 
dyscyplin´ sportu.

Wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna jest całkowicie bezbolesna i trwa
zazwyczaj mniej ni˝ pół godziny. W tym czasie le-
karz lub piel´gniarka przyło˝y głowic´ programujàcà 
w miejscu, gdzie wszczepiono CRT. Głowica jest 
połàczona z komputerem − tak zwanym progra-
matorem. Za pomocà głowicy programator mo˝e 
komunikowaç si´ z wszczepionym urzàdzeniem. 
CRT informuje programator o stanie naładowania 
baterii, przeprowadza inne testy układu resyn-
chronizujàcego i mo˝e przekazaç raport o rytmie 
serca od ostatniego badania kontrolnego. Je˝eli 



byli Paƒstwo defi brylowani lub otrzymali w tym cza-
sie inne terapie, programator otrzyma równie˝ takà 
informacj´.

Ponadto lekarz mo˝e wprowadziç zmiany w ok-
reÊlonych ustawieniach układu resynchronizujàce-
go, je˝eli na przykład oka˝e si´ konieczne zasto-
sowanie u Paƒstwa szerszego zakresu leczenia. 
Z tego wzgl´du bardzo wa˝ne jest stawianie si´ na 
uzgodnione z lekarzem wizyty kontrolne. Standar-
dowy plan wizyt to cztery wizyty w roku, przy czym 
niektórzy pacjenci potrzebujà ich wi´cej, niektórzy 
mniej.

Programator 
Merlin



.Książeczka pacjenta

Jako pacjent z wszczepionym układem resynchro-
nizujàcym powinni Paƒstwo nosiç przy sobie ksià-
˝eczk´ informujàcà o posiadaniu urzàdzenia CRT. 
Powinni Paƒstwo informowaç równie˝ innych leka-
rzy, stomatologów i personel medyczny o posiada-
niu wszczepionego układu CRT. Takà ksià˝eczk´ 
otrzymajà Paƒstwo od lekarza.



Wpływ zakłóceń

Rozwój urzàdzeƒ medycznych od czasów wprowa-
dzenia pierwszego stymulatora w latach 50-tych 
doprowadził do opracowania bardzo zło˝onych 
systemów. W podobnym stopniu rozwin´ły si´ 
równie˝ urzàdzenia u˝ywane w domu czy pracy, 
stajàc si´ bardzo skomplikowanymi układami. 
Zintegrowana z wszczepialnymi stymulatorami, 
kardiowerterami-defi brylatorami (ICD) i układami 
resynchronizujàcymi osłona mechaniczna i elek-
tryczna spełnia w du˝ym stopniu swoje zadanie 
uodpornienia tych urzàdzeƒ na zewn´trzne zakłó-
cenia elektromagnetyczne (EMI). Wi´kszoÊç stan-
dardowych urzàdzeƒ domowych i urzàdzeƒ w pra-
cy nie ma wpływu na prawidłowe funkcjonowanie 
wszczepialnych urzàdzeƒ medycznych. Mo˝liwe sà 
jednak sytuacje, w których urzàdzenie w domu, 
pracy lub innym Êrodowisku mo˝e wytwarzaç tak 
silne emisje elektromagnetyczne, ˝e b´dzie mia-
ło wpływ na działanie wszczepialnego systemu. 
W przypadku wystàpienia interferencji, wszczepio-
ne urzàdzenie mo˝e reagowaç w ró˝ny sposób, 
jednak reakcje te sà z reguły przejÊciowe i ustajà, 
gdy tylko êródło zakłóceƒ elektromagnetycznych 
(EMI) zostanie usuni´te lub pacjent wyjdzie poza 
zasi´g oddziaływania pola elektromagnetycznego. 
W takim przypadku wszczepione urzàdzenie po-
dejmuje z reguły ponownie prawidłowà prac´.

Miejsce pracy

W przypadku pacjentów nara˝onych na silne zakłóce-
nia elektromagnetyczne w swoim Êrodowisku pracy 
lub przebywajàcych w Êrodowiskach z mo˝liwoÊcià 
emisji elektromagnetycznych, nale˝y przeprowadziç 
specjalny test w stosownym Êrodowisku, o ile na 
podstawie historii choroby danego pacjenta lekarz 



dostrzega odpowiednio wysokie ryzyko. Pacjenci, 
którzy sà potencjalnie nara˝eni na wpływ zakłóceƒ 
elektromagnetycznych w swoim Êrodowisku pracy, 
powinni poinformowaç swojego pracodawc´ o tym, 
˝e majà wszczepione urzàdzenie medyczne i byç 
mo˝e zaistnieje koniecznoÊç przeprowadzenia te-
stu Êrodowiskowego. Taki test przeprowadza si´ 
zazwyczaj bezpoÊrednio na stanowisku pracy, mo˝e 
jednak˝e obejmowaç równie˝ cały zakład, je˝eli pra-
codawca i osoba, która go przeprowadza, uznajà to 
za konieczne. St. Jude Medical nie wydaje zaleceƒ 
w kwestii mo˝liwoÊci powrotu danego pacjenta na 
swoje miejsce pracy. W tym celu nale˝y zwróciç si´ 
z proÊbà o pomoc w ocenie miejsca pracy do swo-
jego lekarza. 

Hobby, czas wolny i ˝ycie codzienne

Generalnie obowiàzuje zasada, ̋ e „dystans to naj-
lepsza ochrona”. Oznacza to, ˝e potencjalne êród-
ło zakłóceƒ staje si´ niegroêne, je˝eli znajduje si´ 
w dostatecznie du˝ej odległoÊci. W przypadku po-
tencjalnie niebezpiecznych urzàdzeƒ prosimy za-
wsze zwracaç uwag´ na zachowanie odpowiedniej 
odległoÊci zapewniajàcej bezpieczeƒstwo.

Informacje producenta

Informacje producenta na temat urzàdzeƒ tech-
nicznych mogà zawieraç ostrze˝enia dla pacjen-
tów z wszczepionym układem resynchronizujàcym. 
Zasadniczo obowiàzujà one zawsze i zast´pujà 
ogólnie obowiàzujàce zalecenia. Dlatego te˝ ko-
nieczne jest dokładne zapoznanie si´ z informa-
cjami producenta.



Szczegółowe informacje znajdà Paƒstwo 
na naszej stronie internetowej pod adresem: 

www.sjm.com

Nie nale˝y spodziewaç si´ zakłóceƒ ze strony 
poni˝szych urzàdzeƒ, w stosunku do których nie 
zgłaszano dotychczas ̋ adnych problemów . Zacho-
wanie niewielkiej odległoÊci (ok. 15 cm) jest wys-
tarczajàce:
n  telefony komórkowe: wszystkie wszczepialne  

kardiowertery-defi brylatory SJM przeszły testy 
z u˝yciem telefonów komórkowych; dla celów 
ochrony w układach wszczepialnych stosuje si´ 
tak zwane fi ltry typu feed through

n telefony bezprzewodowe
n komputery, laptopy
n  bezprzewodowa sieç lokalna (WLAN), bluetooth
n  zdalne sterowanie radiowe/na podczerwieƒ do 

telewizorów itp.
n systemy bezkluczykowe w pojazdach
n iPod/odtwarzacz mp3
n telewizory, radia
n ultradêwi´ki, myjki ultradêwi´kowe
n elektryczne szczoteczki do z´bów, ultradêwi´-

kowe szczoteczki do z´bów
n stomatologiczne myjki ultradêwi´kowe (Scaler)
n  pralka, kuchenka elektryczna, zmywarka do  

naczyƒ
n  płyta indukcyjna (odległoÊç minimum 15 cm od 

włàczonej płyty!)
n mikrofalówka
n kabiny termiczne na podczerwieƒ
n sauna
n  bezprzewodowe pulsomierze z paskiem na  

klatk´ piersiowà
n  bramki przeciwkradzie˝owe (EAS; nale˝y  

przechodziç przez nie szybko)



n  systemy zabezpieczeƒ na lotniskach (nale˝y
    przechodziç przez nie szybko lub po okazaniu 

ksià˝eczki pacjenta z wszczepionym urzàdzeniem 
poprosiç o kontrol´ r´cznà)

n konsole gier

W przypadku poni˝szych urzàdzeƒ mo˝na spodzie-
waç si´ wystàpienia zakłóceƒ, z tego wzgl´du nie 
powinno si´ ich u˝ywaç i nale˝y skonsultowaç si´ 
z lekarzem:
n rezonans magnetyczny MRI
n akupunktura
n wagi z analizà tkanki tłuszczowej
n koce i poduszki rozgrzewajàce
n elektryczne no˝e chirurgiczne z koagulatorem
n  wiertarki, urzàdzenia z silnikami elektrycznymi
    o du˝ej mocy
n piły łaƒcuchowe
n zgrzewarki elektryczne

Potencjalne powikłania?

Ka˝dy zabieg chirurgiczny wià˝e si´ z mo˝liwoÊcià 
ewentualnych powikłaƒ − mo˝e dojÊç do wystà-
pienia problemów.

Najcz´stsze powikłania nie stanowià zagro˝enia 
dla ˝ycia, wymagajà jednak ponownego wykonania 
zabiegu lub dłu˝szej hospitalizacji. Powikłania, do 
jakich dochodzi, to krwawienia z rany pooperacyj-
nej, zaka˝enia, przemieszczenie elektrod oraz pro-
blemy z elektrodà lub urzàdzeniem CRT po opera-
cji. Takie przypadki majà miejsce bardzo rzadko, 
mimo to prosz´ spytaç swojego lekarza o poten-
cjalne powikłania.



Jeżeli coś Państwa zaniepokoi…

To zupełnie normalne, ˝e przed operacjà zasta-
nawiajà si´ Paƒstwo. Je˝eli coÊ Paƒstwa niepokoi, 
prosz´ spokojnie i otwarcie zapytaç o to swojego 
lekarza.

Wszczepienie urzàdzenia CRT to zabieg rutynowy. 
OczywiÊcie nie jest tak z Paƒstwa punktu widzenia. 
Powinni Paƒstwo jednak wiedzieç, ˝e jest to opera-
cja powszechnie przeprowadzana i nie wymagajàca 
pełnej narkozy. Przeprowadza si´ jà metodà mini-
malnie inwazyjnà, co oznacza, ˝e wykonuje si´ je-
dynie małe naci´cie w skórze. W przypadku bardzo 
wielu zabiegów technika wszczepiania jest w ciàgu 
ostatnich dziesi´cioleci nieustannie optymalizowa-
na. Prawdopodobnie zdecydowali Paƒstwo wspól-
nie ze swoim lekarzem, i˝ terapia resynchronizujàca 
jest najlepszym rozwiàzaniem, bioràc pod uwag´ 
aktualny stan zdrowia. Po zabiegu wszczepienia 
powinni Paƒstwo móc w krótkim czasie powróciç 
do swoich standardowych zaj´ç bez znaczàcych 
ograniczeƒ.



Grupy wsparcia

W wielu szpitalach istniejà grupy wsparcia, które 
spotykajà si´ regularnie, aby dowiedzieç si´ wi´cej 
o terapii resynchronizujàcej i wszystkiego na temat 
chorób serca lub  wymieniç si´ doÊwiadczeniami. 
W przypadku pacjentów z CRT − w szczególnoÊci 
bezpoÊrednio po zabiegu − wszczepione urzàdzenie 
cz´sto powoduje nerwowoÊç lub strach. 



Często zadawane pytania

Co powinienem zrobiç po otrzymaniu defi brylacji 
z urzàdzenia?

Najlepiej b´dzie, je˝eli znajdà sobie Paƒstwo 
miejsce do siedzenia i spokojnie zaczerpnà po-
wietrza. Po krótkiej chwili serce powinno powróciç 
do normalnego rytmu. Przez krótki czas mogà si´ 
Paƒstwo czuç oszołomieni lub nieco zdezorien-
towani. Niektórzy pacjenci potrzebujà zaledwie 
kilku minut odpoczynku, podczas gdy u innych 
b´dà to nawet godziny. Wi´kszoÊç lekarzy zale-
ca pacjentom kontakt telefoniczny z lekarzem po 
otrzymaniu defi brylacji z urzàdzenia. Lekarz mo˝e 
jednak poprosiç Paƒstwa równie˝ o udanie si´ 
bezpoÊrednio do przychodni/gabinetu po defi bry-
lacji celem zbadania.

Czy po wszczepieniu CRT b´d´ musiał/-a przyj-
mowaç jeszcze jakieÊ leki?

To pytanie do Paƒstwa lekarza, poniewa˝ ka˝dà 
osob´ nale˝y oceniaç indywidualnie. U niektórych 
pacjentów wyst´puje kilka ró˝nych problemów 
z sercem, dlatego leczenie resynchronizujàce 
nale˝y traktowaç jako oddzielny problem, a przyj-
mowanie dodatkowych leków − jako inny.



Co z moimi przyzwyczajeniami? Czy mog´ nadal 
prowadziç samochód? Co w sytuacji, kiedy b´d´ 
chciał/-a podró˝owaç?

Paƒstwa lekarz udzieli Paƒstwu najlepszych odpo-
wiedzi na te pytania. Podstawowy i najwa˝niejszy 
punkt dla pacjentów z wszczepionym układem re-
synchronizujàcym to noszenie z sobà swojej ksià-
˝eczki pacjenta, aby móc wylegitymowaç si´ per-
sonelowi medycznemu (stomatologowi,lekarzowi 
medycyny ogólnej, itd.) jako osoba z CRT. Takà 
ksià˝eczk´ otrzymajà Paƒstwo od lekarza. W przy-
padku podró˝y samolotem mo˝e zajÊç koniecznoÊç 
okazania ksià˝eczki, aby słu˝by lotniskowe prze-
puÊciły Paƒstwa przez detektor metalu. Szybkie 
przejÊcie przez to urzàdzenie nie jest niebezpiecz-
ne. W razie przeprowadzki lub wyjazdu na kilka 
miesi´cy w inne miejsce, nale˝y poprosiç swojego 
lekarza o polecenie innego odpowiedniego lekarza 
w miejscu, w którym b´dà Paƒstwo przebywaç. To 
na wypadek, gdyby musieli Paƒstwo w tym czasie 
stawiç si´ na wizycie kontrolnej lub udaç do lekarza 
po otrzymaniu stymulacji z urzàdzenia. W przypad-
ku wystàpienia intensywnych dolegliwoÊci po sty-
mulacji z urzàdzenia, nale˝y zadzwoniç na pogoto-
wie (112) i unikaç poszukiwania specjalistycznego 
oÊrodka na własnà r´k´.

Gdzie znajd´ wi´cej niezb´dnych informacji?

Prosz´ odwiedziç naszà stronà internetowà www.
sjm.com. Tam znajdà Paƒstwo wiele po˝ytecznych 
informacji.



Stymulatory i ICD fi rmy St. Jude Medical spełniajà wymagania 
nast´pujàcych norm w zakresie zgodnoÊci:

Norma Europejska EN 45502-2-1
Aktywne urzàdzenia medyczne do implantacji – Cz´Êç 1-2: Wy-
magania szczegółowe dotyczàce aktywnych urzàdzeƒ medycz-
nych do implantacji przeznaczonych do leczenia bradyarytmii 
(stymulatory serca)

Norma Europejska EN 45502-2-2
Aktywne urzàdzenia medyczne do implantacji – Cz´Êç 2–2: Wy-
magania szczegółowe dotyczàce aktywnych urzàdzeƒ medycz-
nych do implantacji przeznaczonych do leczenia tachyarytmii 
(włàcznie z defi brylatorami do implantacji)

Wy˝ej wymienione normy sà oparte na normie EN 50061, 
Stymulatory serca, Specyfi kacja wszczepialnych stymulatorów 
serca, ust´p 6.3 oraz kompatybilnoÊci elektromagnetycznej 
2007 American National Standard ANSI/AAMI PC69, wydanie 
2: Wszczepialne wyroby medyczne: kompatybilnoÊç elektroma-
gnetyczna.
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