
kalp veya damar hastalarından kalp veya damar hastalarına

Bu	kitapçığın	sahibi:

Sağlık görevlinize yaptığınız her ziyarette 
bu kitapçığı beraberinizde götürün

Dit boekje is van:

Neem dit boekje mee bij elk bezoek aan uw zorgverlener

van en voor mensen met een hart- of vaatziekte

Individueel Zorgplan Hartfalen

De Hart&Vaatgroep is de patiënten- 

vereniging van en voor mensen met

een hart- of vaatziekte. Wat wij doen?

Informatievoorziening, lotgenotencon-

tact, leefstijlbegeleiding en belangenbe-

hartiging, zowel landelijk als regionaal. 

Leden van De Hart&Vaatgroep kunnen 

gratis of met korting gebruik maken  

van onze producten en diensten.

Meedenken en -doen

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting

vinden het belangrijk dat de stem van 

hart- en vaatpatiënten wordt gehoord. 

Met uw ervaring als patiënt of naaste 

kunnen we knelpunten in de zorg  

aanpakken en streven naar een betere 

kwaliteit van zorg. Meld u nu aan 

via www.hartenvaatpanel.nl

Voor lotgenotencontact kunt u 

bellen met 088-1111600.

De Hart&Vaatgroep en de Hartstichting
werken samen aan de belangenbehartiging
van hart- en vaatpatiënten. Samen vormen
en vullen zij de afdeling Patiënt.

www.hartenvaatgroep.nl
info@hartenvaatgroep.nl 
telefoon: 088 - 11 11 600

Wist u dat sommige verzekeraars het lidmaatschap 
van De Hart&Vaatgroep vergoeden? 
Kijk op de website voor meer informatie.

 
      facebook.com/hartenvaatgroep

      twitter.com/hartenvaatgroep
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Kalp yetmezliği Bireysel 
Bakım Planı

kalp veya damar hastalarından kalp veya damar hastalarına

De Hart&Vaatgroep (Kalp ve Damar 
grubu)	kalp	veya	damar	hastalıǧı	olan	
hastalar	için	ve	hastalar	tarafından	
kurulmuș	bir	kurumdur.	Bizim	görevimiz	
nedir?	Ulusal	ve	bölgesel	çapta	bilgi	
verme,	aynı	hastalıǧı	olan	insanları	
birbirleriyle	irtibata	geçirme,	yașam	
tarzı	danıșmanlıǧı	ve	çıkarları	gözetme.
De	Hart&Vaatgroep	üyeleri	ücretsiz	
veya	indirimli	olarak	ürünlerimizden	ve	
hizmetlerimizden	faydalanabilmektedir.

Birlikte düșünmek ve katılmak
De	Hart&Vaatgroep	ve	de	Hartstichting	
(Kalp	kurumu)	kurumları	kalp	ve	damar	
hastalarının	seslerinin	duyulmasına	
önem	göstermektedirler.
Sizin	hasta	olarak	veya	hasta	yakını	
olarak	tecrübeleriniz	sayesinde	bakım	
konusunda	bulunan	engellere	el	atabilir	
ve	daha	iyi	bir	bakım	kalitesi	için	çaba	
sarf	edebiliriz.	www.hartenvaatpanel.nl	
websayfamızdan	şimdi	başvurunuzu	
yapınız.
Aynı	hastalıǧı	olan	insanlar	ile	irtibat	
kurmak	için	088-1111600	numaralı	
hattı	arayınız.

De	Hart&Vaatgroep	ve	de	Hartstichting	
kurumları	kalp	ve	damar	hastalarının	
çıkarlarını	gözetmek	için	işbirliği	
yapmaktadırlar.	Birlikte	Patiënt	(Hasta)	
bölümünü	oluşturmaktadırlar	ve	
doldurmaktadırlar.

www.hartenvaatgroep.nl
info@hartenvaatgroep.nl
telefon:	088	-	11	11	600

facebook.com/hartenvaatgroep
twitter.com/hartenvaatgroep

Bazı sağlık sigortacılarının De Hart&Vaatgroep 
üyelik ücretini geri ödediğini biliyor muydunuz?
Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz.

kalp veya damar hastalarından kalp veya damar hastalarına

De vertaling van dit Individueel Zorgplan in het Turks is mogelijk gemaakt door Novartis B.V.
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Baskı bilgisi
‘Kalp	yetmezliği	Bireysel	Bakım	Planı’	De	Hart&Vaatgroep	tarafından	yayınlanmıștır	

De Hart&Vaatgroep
T	088	-	11	11	600
E	info@hartenvaatgroep.nl
www.hartenvaatgroep.nl

Tasarım:	Trichis	iletișim	ve	tasarım

De	Hart&Vaatgroep	de	Hartstichting	kurumu	ile	birlikte	
kalp	ve	damar	hastalarının	çıkarlarını	gözetmektedir.
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İçindekiler
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Adı	:

Sokak	:

Posta	kodu	/	semt	:

Telefon	numarası	(sabit	hat)	:

Telefon	numarası	(cep)	:

E-posta	adresi	:

Doǧum	tarihi	:
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1 Kișisel bilgiler

Hart en Vaten Bilgi hattı
Hart	en	Vaten	Bilgi	hattı	danışmanları	hastaların,	hasta	yakınlarının,	sağlık	
görevlilerinin	ve	genel	olarak	toplumun	sorularını	cevaplamakla	görevlidirler.	 
Kalp	ve	damar	hastalıklarıyla	ilgili	herhangi	birșey	hakkında	bilgi	sahibi	olmak	
isteyen	herkes	bilgi	hattımızı	arayabilir. 
Telefon:	0900	3000	300	(hafta	içi	mesai	saatlerinde	9:00	ila	13:00	arası), 
e-posta:	infolijn@hartstichting.nl 
Hart	en	Vaten	Bilgi	hattı	de	Hartstichting	ve	hastalar	kurulușu	De	Hart&Vaatgroep’un	
ortak	bir	inisyatifidir.

Sizin için ne yapabiliriz?
Hart	en	Vaten	Bilgi	hattı	danışmanları	örneğin	aşağıda	yer	alan	soruları	
cevaplayabilirler:	‘Bu	hastalık	tam	olarak	nedir?’	ve	‘Bu	hastalıkla	nasıl	
yaşayabilirim?’.	Danışmanlarımız	günlük	hayatınıza	yavaş	yavaş	tekrar	devam	
etmeniz	için	size	destek	vermektedir.	Yaşadığınız	hastalık	eşiniz	için	de	sarsıcı	
olabilir.	Bu	nedenle	Bilgi	hattı		danışmanlarımız	eşiniz	için	de	destek	vermektedir.	
Kişisel	tıbbi	durumunuz	ile	bilgileri	hekiminize	danışmalısınız.

www.hartenvaatgroep.nl/hartfalen

www.hartstichting.nl	

Kalp	yetmezliği	bakım	kitabı	
Stichting	September	tarafından	yayınlanmıştır.	
www.boekenoverziekten.nl

www.heartfailurematters.org

www.thuisarts.nl

38
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2 Bireysel bakım planı ile birlikte çalıșmak

Önünüzde Kalp Yetmezliǧi Bireysel Bakım Planınız bulunmaktadır. Bu bakım 
planı kalp yetmezliği hastaları içindir. Bireysel bakım planı bir ‘çalışma 
kitabıdır’. Bu kitapçığı sağlık görevlinize (görevlilerinize) günlük hayatınızda 
kalp yetmezliǧi ile baș etme hususunda danıșma yaparken yardımcı araç 
olarak kullanabilirsiniz. Kitapçığa sağlığınız konusunda nelere ağırlık vermek 
istediğinizi ve sağlık görevlilerinizle yaptığınız randevuları not alabilirsiniz. 
Bunun yanısıra bu kitapçığa kullandığınız ilaçları ve ölçü değerlerinizi 
not edebilirsiniz ve sağlık görevlilerinizin isimlerini ve iletişim bilgilerini 
yazabilirsiniz. 

Destek
Kalp	yetmezliğine	hayatınızda	yer	vermek	ve	bu	hastalığın	sonuçları	ile	baş	etmeyi	
öğrenmek	için	iyi	bir	destek	ve	tedavi	almanız	mühimdir.	Muhtemelen	aile	hekiminiz	
veya	pratisyen	hemşire	tarafından	destek	almaktasınız.	Birçok	hastanenin	kalp	
yetmezliği	bölümünde	kalp	yetmezliği	hastalarını	yönlendirme	ve	tedavisi	konusunda	
uzman	olan	hemşireler	bulunmaktadır.	Genel	olarak	sorularınız	veya	şikâyetleriniz	
için	hastane	içerisinde	bu	hemşirelere	yönelebilirsiniz.	Kalp	yetmezliği	hemşireleri	
kardiyologlar	ile	birlikte	çalışmaktadırlar.	Kardiyologlar	özellikle	teşhis,	tedavi	planı	
ve	ilaçlarınız	gibi	tıbbı	hususlarla	ilgilenmektedirler.	Aile	hekiminizin	gözetimi	altında	
olmanız	halinde,	genel	olarak	üç	ayda	bir	pratisyen	hemşire	tarafından	ve	yılda	bir	
kez	de	aile	hekiminiz	tarafından	kontrol	edilmektesiniz.	Böbreklerinizin	işlev	kontrolü	
yılda	en	az	bir	kez	yapılmaktadır.

Sağlık görevlileri ekibi
Kalp	yetmezliğinizin	bakımı	esnasında	çeşitli	sağlık	görevlilerine	gitmek	zorunda	
kalabilirsiniz.	Şimdiye	dek	aile	hekiminizden,	kardiyologdan,	kalp	yetmezliği	
hemşiresinden	ve	pratisyen	hemşireden	bahsettik.	Bunun	yanısıra	örneǧin	
diyetisyen,	fizyoterapist	veya	eczacıya	da	gitmek	zorunda	kalabilirsiniz.	Tüm	bu	
sağlık	görevlilerinin	ekip	olarak	birlikte	çalışmalarını	ve	sizinle	beraber	bireysel	
sağlık	planınızı	kullanmalarını	ve	güncellemelerini	umuyoruz.	Bu	tercihen	elektronik	
hasta	dosyası	vasıtasıyla	yapılmaktadır	ve	bu	dosyanın	içinde	siz	ve	sağlık	
görevlileriniz	hem	sizinle	hem	de	kendi	aralarında	veriler	paylaşabilirler.

37

Özellikler
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Tek bir sabit iletişim noktası: merkezi sağlık görevliniz
Sağlık	görevlileri	ekibiniz	içerisinde	‘merkezi	sağlık	görevlisi’	olarak	bir	tek	kişinin	
belirlenmesi	sizin	için	önemlidir.	Merkezi	sağlık	görevliniz	kalp	yetmezliğiniz	ile	ilgili	
veya	bireysel	bakım	planınız	ile	ilgili	sorularınızın	veya	sorunlarınızın	olması	halinde	
ilk	irtibata	geçebileceğiniz	kişidir.	Merkezi	sağlık	görevliniz	kalp	yetmezliğiniz	ile	
yaşamınız	ve	sağlığınız	ile	ilgili	ne	istediğiniz	konusunda	size	fikirler	sunabilir	(sağlık	
hedefleri).	Merkezi	sağlık	görevlisi	görevini	kimin	üstlenmesini	istediğinize	dair	
tercihleriniz	var	mı?	Bu	durumda	özellikle	bunu	görüşünüz.

36
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Saat Kiminle?

Saǧlık görevlileriniz ile randevularınız15
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Uygun ve ortak bakım

Eǧer isterseniz, sağlık görevliniz (görevlileriniz) ile birlikte sizin için en uygun 
bakıma veya tedaviye kendiniz karar verebilirsiniz. Sağlığınız ve kalp 
yetmezliğinizle ilgili hangi olanakların mevcut olduğunu sorun. 
Saǧlık görevliniz ile birlikte tedaviniz kapsamında yapılan belirli seçimlerin 
avantajlarını ve dezavantajlarını görüşün. Hayatınızda sizin için nelerin önemli 
olduğunu belirtin. Hayatınıza nelerin en uygun olduğunu seçin. Hastalığınızla 
iyi bir hayat sürebilmeniz için hangi bakıma ihtiyacınız olduğunu düşünün. 
Tedavinizi (artık) durdurmak istiyorsanız bunu belirtin ve bu konuda 
anlaşmalar yapın. 

Reanimasyon yapılsın mı, yapılmasın mı?
Sadece	kalp	yetmezliği	olan	hastalara	değil,	hastanemize	giriş	yapan	tüm	hastalara	
reanimasyon	yapılmasını	isteyip	istemedikleri	sorulmaktadır.	Reani	masyon	ani	
nefes	veya	kalp	durmasında	yapılmaktadır.	Bu	soruyu	uygun	bir	zamanda	
düşünmenizde	yarar	var.	Reanimasyon	yapılmasını	istemeniz	hastalığınızın	
ağırlığına,	gelecek	beklentilerinize,	hayata	bakış	açınıza	ve	reanimasyonun	başarı	
ölçüsüne	bağlıdır.	Reanimasyon	ile	ilgili	isteklerinizi,	gelecek	beklentilerinizi	ve	
tedaviye	(artık)	ne	zaman	devam	etmek	veya	etmemek	istediğinizi	kendi	sağlık	
görevlinizle	görüşebilirsiniz.	Bu	tarz	görüşmeleri	derhal	gereksinim	olmadığı	bir	anda	
daha	kolay	yapabilirsiniz.

3 gerekli soru

Sağlık	görevlinize	aşağıda	yer	alan	üç	soruyu	sormanız	size	
karar	vermenizde	yardımcı	olacaktır:	
1.	 Mevcut	olanaklarım	nelerdir?	
2.	 Bu	olanakların	avantajları	ve	dezavantajları	nelerdir?	
3.	 Bunlar	benim	durumumda	ne	anlama	gelmektedir?

3

35

Diǧer saǧlık görevlisi 
Adı:	

Muayenehane	adresi:

Telefon:

E-posta	adresi:	

Ulașılabilirlik:	 

Diǧer saǧlık görevlisi 
Adı:

Muayenehane	adresi:

Telefon:

E-posta	adresi:	

Ulașılabilirlik:	

Diǧer saǧlık görevlisi 
Adı:

Muayenehane	adresi:

Telefon:

E-posta	adresi:	

Ulașılabilirlik:	

Merkezi sağlık görevliniz (sabit iletişim noktası):
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‘Özyönetim’
Sağlık	görevlinize	sizin	ne	yapmak	istediğinizi	ve	ne	yapabildiğinizi	ve	kendisinden	
size	ne	zaman	yardım	etmesini	veya	sizden	yönetimi	ne	zaman	devralmasını	
istediğinizi	belirtin.	‘Özyönetim’	bulunduğunuz	hal	içerisinde	hastalığınızla	baş	
etmeye	çalışmanız,	hayatınızı	istediğiniz	gibi	yönetebilmeniz	anlamına	gelmektedir.	
Özyönetim	her	şeyi	tek	başınıza	yapmanız	gerektiği	anlamına	gelmemektedir.	
Akrabalarınız	veya	arkadaşlarınız	yanısıra	sağlık	görevliniz	da	size	bunun	için	
yardım	edebilir.	Aynı	zamanda	bu	bireysel	bakım	planı	da	size	yardımcı	olabilir.

Sağlık görevliniz ile iyi bir görüşme için tüyolar:

•	 	Daha	fazla	zamana	ihtiyacınız	olduǧunu	düșünüyorsanız	eǧer	çift	
randevu	yapın.

•	 	Görüșmenin	bașında	konușmak	istediǧiniz	konuları	belirtin.
•	 Sormak	istediǧiniz	soruları	önceden	örneǧin	bu	kitapçıǧa	yazın.
•	 	Saǧlık	görevlinizden	en	önemli	noktaları	sizin	için	not	almasını	isteyin	

veya	bunları	görüșme	esnasında	siz	not	alın.
•	 	Yanınızda	güvendiǧiniz	birini	götürün,	örneǧin	eșinizi	veya	yakın	bir	

arkadașınızı.	Sonuçta	iki	kişi	tek	bir	kişiden	daha	fazla	şey	akılda	tutabilir.
•	 	İyi	bir	bakımın	temeli	güvendir.	Sağlık	görevlinize	yeterince	güvenmiyor	

musunuz?	Bazı	şeylerin	daha	farklı	yapılabileceğini	mi	düşünüyorsunuz?	
Sağlık	görevlinizle	konuyu	görüşün	ve	birlikte	bir	çözüm	arayın.

34

Aile hekimi 
Adı:	

Muayenehane	adresi:

Telefon:

E-posta	adresi:	

Ulașılabilirlik:	 

Pratisyen hemșire / hemșire 

Adı:

Muayenehane	adresi:

Telefon:

E-posta	adresi:	

Ulașılabilirlik:	

Kardiyolog 
Adı:

Muayenehane	adresi:

Telefon:

E-posta	adresi:	

Ulașılabilirlik:	

Diǧer saǧlık görevlisi 
Adı:

Muayenehane	adresi:

Telefon:

E-posta	adresi:	

Ulașılabilirlik:

Saǧlık görevlileriniz14



8

Hayatınızda önemli olan nedir?

Hayatınızda önemli bulduğunuz şeyler belki de kalp yetmezliğinizden dolayı 
engellenmektedir veya tehdit altında bulunmaktadır. Sizin için gerçekten 
nelerin önemli olduğunu belirtmeniz mühimdir, zira sağlık görevlinizle 
beraber uygun tedaviyi seçerken bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. 
Kalp yetmezliğinize ilişkin bazı unsurları muhtemelen kendiniz 
etkileyebilirsiniz. Bunları da sağlık görevliniz ile görüşün.

Sizin için önemli olan nedir?  

Sizin için önemli olan kimdir? 

Sizin için önemli olan nedir? 

(Tekrar) ne yapabilmek istersiniz?

Ne yapmak (yapmaya devam etmek) istersiniz?

Size ne enerji verir?

4

33
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Sizin için önemli olan nedir?  

(bedensel) sağlığınız:

(ruhsal) sağlığınız:

Hareketliliğiniz, bağımsızlığınız:

Akrabalarınız, aile hayatınız:

Eşiniz, ilişkiniz:

Sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız:

İşiniz, eviniz, günlük meşgaleleriniz:

32

Tarih

Notlar / Özetler / Sorular13
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Eviniz, yaşam koşullarınız:

Sağlığınızla ilgili karar verirken dikkate aldığınız diğer şeyler:

31

Tarih Tarih Tarih Tarih Tarih Tarih Tarih

|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |



11			

Sizin için nelerin önemli olduğunu bilirseniz eğer, bunları (yeniden) 
gerçekleştirebilmek için neler yapabileceğinizi veya yapmak istediğinizi 
araştırabilirsiniz. Bunlar sizce sağlığınızdan neler gerektirir? Sağlığınızın 
hangi yönleriyle başlamak istersiniz? Sağlık görevlinizle birlikte ulaşılabilir 
olduğunu düşündüğünüz belirli sağlık hedefleri belirleyin. Sağlık görevliniz 
size bu hedefleri gerçekleştirmenizde yardımcı olabilir.

Benim için önemli olan... 
akşamları	doğum	günü	partilerine	gidebilmek

Bunun için ihtiyacım olan... 
akşamları	kendimi	daha	az	yorgun	hissetmek

Benim için önemli olan... 
torunumun	büyüdüğünü	görebilmek

Bunun için ihtiyacım olan... 
sağlık	durumumun	daha	da	kötüye	gitmemesi

Benim için önemli olan... 
kendi	evimde	oturmaya	devam	edebilmek

Bunun için ihtiyacım olan... 
evde	basamakları	çıkabiliyor	olmak

Sağlık hedefleri belirlemek5

30

Tarih TarihTarihTarihTarih

|       | |       | |       ||       |

Aǧırlık

Kan basıncı	(sol/saǧ)

Sodyum	(kan	deǧerleri)

Potasyum	(kan	deǧerleri)

Üre	(kan	deǧerleri)

Kreatinin	(kan	deǧerleri)

Kolesterol/HDL-kolesterol oranı

HDL-kolesterol

LDL-kolesterol

Trigliserid

INR deǧeri

Glükoz	(aç	karnına/tok	karnına)

Hba1C

MDRD	(böbreklerin	ișlevi)

BMI deǧeri

Boy

Göbek çevresi

Nabız

Alerji

Diǧer:

Kișisel
hedef ölçüler

Ölçü deǧerleri12
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Sıvı	alımı

Alkol	tüketimi

Sodyum	tüketimi	(tuz)	

Potasyum	tüketimi

Yağ	tüketimi

Sağlıklı	beslenme

Sigara	kullanımı

Hareketlilik

İdeal	kiloya	ulaşma/
Bunda	kalma	(diyet)

Kan	basıncını	düşürmek

Kolesterol	oranını	düşürmek

Amacım nedir?Olası konular

Sağlık hedeflerim

Bunları nasıl  
gerçekleştireceğim?

29

Tarih Aǧırlık Göbek çevresi Özellikler
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Başladığım 
tarih

Değerlendirme: nasıl gidiyor?İhtiyacım olan destek  
veya tavsiyeler nelerdir?

28

Tarih Aǧırlık Göbek çevresi Özellikler

Kilo çizelgesi11
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Olası konular

Kan	şekeri	regülasyonu	 
(şeker	hastalarında)

Kan	pıhtılaşması	 
riskini	azaltmak

İlaçları	titizlikle	kullanmak	(örne-
ğin	yan	etkileri	bilmek,	ilaçların	
dozunu	tek	başına	ayarlayabil-
mek,	steroidsiz	iltihap	giderici	
ağrı	kesiciler,	antikonsepsiyon	
ve	parasetamol,	idrar	söktürücü	
ilaçlar/diüretikler)

Diğer	hastalıklardan	korunma/ 
diğer	hastalıklar	ile	baş	etme	
(örneğin	grip,	aşırı	kilo,	şeker	
hastalığı,	kronik	obstrüktif	
akciğer	hastalıkları)

Stresten	korunma/ 
stresi	azaltma

Kendinde	ölçümler	yapmak	
(örneğin	ağırlık	ve	kan	basıncı)

Diğer:

Nasıl yapacağım?Amacım nedir?

Sağlık hedeflerim

27

İlaçlarınız yaşamınızın ve yaşam beklentinizin kalitesini ciddi anlamda 
etkileyebilir. Hekiminiz size en çok yarar sağlayacağını düşündüğü ilaçları 
vermektedir. Bu ilaçları vaktinde ve doğru miktarda kullanmanız mühimdir.

Hekiminiz,	uzman	hemşireniz	ve	eczacınız	size	verilen	ilaçlarla	ilgili	ve	bu	ilaçların	
etkileriyle	ilgili	bilgi	verebilirler.	Eczaneden	şu	anda	kullandığınız	ilaçların	listesini	
alabilirsiniz	(güncel	ilaç	listesi	veya	ilaç	karnesi).	Sağlık	görevlinizin	(görevlilerinizin)	
kullandığınız	ilaçları	bilmeleri	açısından	hekiminize	ve/veya	hemşirenize	her	kontrole	
gidişinizde	bu	tarz	bir	listeyi	yanınızda	götürmelisiniz.	

İlaçların	yan	etkileri	bulunması	mümkündür.	Yan	etkilerin	günlük	yaşamınızda	engel	
oluşturması	veya	sizin	önemli	bulduğunuz	şeyleri	engellemesi	halinde	bunu	sağlık	
görevliniz	ile	görüşün.	Belki	bu	şikâyetlerin	oluşmadığı	başka	ilaçlar	vardır	veya	
başka	bir	dozaj	kullanmanız	gerekmektedir.

Alerjiler ve yan etkiler

Kendi kendine uygulanan ilaç tedavileri (aktar veya eczaneden reçetesiz alabileceğiniz 

ilaçlar, örneğin ağrı kesici ve öksürük şurubu):

İdrar söktürücü ilaçların (diüretik ilaç kullanımı) serbest kullanımına ilişkin yaptığınız 

anlaşmalar:

İlaçlarınız10



26

Aşağıda bulunan listedeki şikâyetlerden biri mi oluştu veya kötüleşti mi?  
Bu belirtiler kalbinizin durumunun kötüye gittiğini gösterebilir.
Bu durumda (merkezi) sağlık görevlinizle irtibata geçin. Eğer vaktinde irtibata 
geçerseniz, kötüleşmeyi belki önleyebilirsiniz:

Geçici	olarak	bilinç	kaybı	yaşıyorsunuz.

Geceleri	nefes	darlığından	dolayı	uyanıyorsunuz.

Geceleri	uyanıp	yatağınızda	dik	oturmak	zorunda	kalıyorsunuz.

Üç	günde	iki	kilo	aldınız.

Bacaklarınızda,	ayak	bileklerinizde	veya	karnınızda	şişkinlik	var.

Sık	sık	nefesiniz	daralıyor.

Daha	sık	yoruluyorsunuz.

Artık	basamakları	çıkamıyorsunuz.

Kalp	çarpıntılarından	şikâyetçisiniz.

Rahatsızlık	verici	bir	şekilde	öksürüyorsunuz.

Kötüleșme belirtileri9

15

Başladığım 
tarih

Değerlendirme: nasıl gidiyor?İhtiyacım olan destek  
veya tavsiyeler nelerdir?
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1. Hedeflerinizi belirleyin:
Çok zor olmayan hedefler belirleyin.
Çok uzak bir tarihte olmayan hedefler belirleyin.
Hedeflerinizin birbirine uyumlu olmasına dikkat edin.

2. Hedefinize nasıl ulaşacağınızı düşünün.
Bu hedefe neden ulaşmak istiyorsunuz? (motivasyonunuz nedir)
Neleri değiştireceksiniz?
Zor anlarda ne yapacaksınız?
Hedefinizin günlük hayatınıza uyumlu olmasını sağlayın.

3. Sabredin:
Hemen pes etmeyin.
Gerilemeler normaldir.
Kendinize zaman tanıyın.

4. Destek veya tavsiye isteyin:
Sağlık görevlinizden.
Çevrenizden.
Size yardımcı olabilecek kuruluşlardan.

5. Ödül:
Hedefinize ulaşırsanız eğer kendinize bir ödül belirleyin.

Saǧlık hedefleri belirlemek için tüyolar6

25

düzeyde  
yapılabilir?

Ben kendim ne yapabilirim? Değerlendirme: nasıl gidiyor?
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Finans	 
(örneğin	ödenekler,	 
sağlık	sigortası)

Sosyal	imkânlar	(örneğin	
konutlama	imkânları,	
yardımcı	araçlar,	ev	
bakımı,	akülü	engelli	aracı,	
taşıma,	muayene)

Sağlık	görevliniz	(görevle-
riniz)	ile	iletişiminiz	(bilgi,	
irtibat,	güven,	bakımınızın	
koordinasyonu)

Seyahat	etmek

Araba	kullanmak

Dinlenme

Sorularınız/sorunlarınız 
nedir (nelerdir)?  
Sağlık görevliniz ile 
neleri görüşmek 
istiyorsunuz?

Aktiviteler,	çaba,	 
kondisyon	çalışmaları,	 
spor

Hayatınızda kalp yetmezliği ile baș etmek8

Tarih Hangi  
ne var ne

Bu konuda neler yapılabilir?

17

Örneğin 

Bayan	Nijssen,	65	yaşında,	kalp	yetmezliği	hastası.	Bir	süredir	evden	dışarı	
çıkmıyor.	Alışverişleri	için	25	kilometre	uzağında	oturan	kızından	yardım	
alıyor.	Bayan	N	artık	günlük	alışverişlerini	yine	kendisi	yapabilmek	istiyor.	
Kalp	yetmezliğinde	uzman	hemşiresiyle	birlikte	bunu	gerçekleştirebilmek	
için	neler	yapabileceğini	görüşüyor.	Kondisyonunu	düzeltmek	için	çaba	sarf	
etmesi	gerektiği	konusunda	anlaşıyorlar.	Bayan	N	bunun	için	fizyoterapist	
ile	randevu	yapıyor.	Fizyoterapist	bayan	N’ye	evde	yapabileceği	egzersizler	
veriyor.	Bayanın	kızı	evde	bakım	hizmetlerinden	rollator	yürüteç	kiralayacak.	
Bayan	N	bu	anlaşmaları	bireysel	bakım	planına	not	ediyor.
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Yorgunluk	
enerji	eksikliği

İştahsızlık

İstenmeyen	
kilo	kaybı/alma

Karın	ağrısı,	 
karın	şişkinliği

Nefes	darlığı	
(hareket	ettikten	sonra)

Nefes	darlığı	
(hareketsizlik	halinde)

Geceleri	bunalmak,	 
sırt	üstü	yatamamak

Daha	sık	idrara	çıkma	
(geceleri)

Uyku	sorunları	 
(uykusuzluk,	
uyku	apnesi,	uyku)

Tarih

Sizde bulunan belirtiler/
şikâyetler nedir (neler- 
dir)? Sağlık görevliniz 
ile neleri görüşmek 
istiyorsunuz?

Daha	sık	idrara	çıkma	
(gündüzleri)

Hangi  
ne var ne

Bu konuda neler yapılabilir?

Kalp yetmezliği belirtileri / șikayetleri ile baș etmek7

23

düzeyde  
yapılabilir?

Ben kendim ne yapabilirim? Değerlendirme: nasıl gidiyor?
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düzeyde  
yapılabilir?

Ben kendim ne yapabilirim? Değerlendirme: nasıl gidiyor?
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Emosyonlar	ve	duygular	
ile	baş	etme	 
(kendinizin,	başkalarının)

Cinsel	hayat

Hamilelik

İş,	ev	işleri, 
günlük	meşgaleler

Sosyal	hayat

Eş,	ilişki

Aile	hayatı

Kalp	yetmezliğinizle	ilgili	
bilgi	almak	
•		tıbbi	bilgi,	 
kalp	yetmezliǧiyle	ilgili	
șikayetler,	belirtiler;

•		teșhis,	tedavi,	ameliyat,	
kalp	rehabilitasyonu;

•		kalp	yetmezliǧiyle	
yașamak;	

•		yașam	tarzı	
danıșmanlıǧı;	

•	hastanın	eşi	takibi;	
•		yașamın	son	döneminde	
bakım	vs.

Sorularınız/sorunlarınız 
nedir (nelerdir)?  
Sağlık görevliniz ile 
neleri görüşmek 
istiyorsunuz?

Hayatınızda kalp yetmezliği ile baș etmek8

Hangi  
ne var ne

Bu konuda neler yapılabilir?Tarih
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Sizde bulunan belirtiler/
şikâyetler nedir (neler- 
dir)? Sağlık görevliniz 
ile neleri görüşmek 
istiyorsunuz?

Göğüs	kafesinde	ağrı,	
basınç	hissi

Sersemlik

Hafıza	sorunları

Baş	dönmesi

Daha	az	hareketlilik

Diğer:

Kalp	çarpıntısı,	 
ritim	bozuklukları,	 
kalbin	çok	hızlı	atması

Ruh	halinde	ani	
değişmeler	(asabiyet,	
durgunluk,	depresyon)

Kalp yetmezliği belirtileri / șikayetleri ile baș etmek7

Hangi  
ne var ne

Bu konuda neler yapılabilir?Tarih

21

düzeyde  
yapılabilir?

Ben kendim ne yapabilirim? Değerlendirme: nasıl gidiyor?


