
Повече от 170 000 
българи живеят със 
сърдечна 
недостатъчност*

Цветана Манева 
подкрепя кампанията

Можем да направим 
много повече за сърцето 
си, ако разпознаваме 
симптомите на сърдечна 
недостатъчност!

Въпросник 
за проследяване 
на симптомите 
на сърдечна 
недостатъчност

Познаването на симптомите на 
сърдечна недостатъчност и оценката 
им от Ваша страна може да помогне 
на Вас и Вашия лекар да я 
контролирате по-добре.

* Данни Национална здравноосигурителна 
каса (НЗОК) 2018-2019 година 

Брошурата се базира на материал, изготвен 
от the Heart Foundation.

Материалът е разработен с информативна и 
образователна цел, предназначен е да допълни 
информацията, която получавате от Вашия лекар и 
никога не трябва да се смята за персонален 
медицински съвет, нито за инструмент за поставяне 
на диагноза. Винаги се консултирайте с Вашия лекар 
при въпроси за Вашето здраве.

www.azcare.bg



Материалът е разработен с информативна и образователна цел, предназначен е да 
допълни информацията, която получавате от Вашия лекар и никога не трябва да се 
смята за персонален медицински съвет, нито за инструмент за поставяне на 
диагноза. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

Брошурата се базира 
на материал, изготвен от 
the Heart Foundation.

Въпросник за проследяване на симптомите на 
сърдечна недостатъчност

Отговорете на въпросите за Вашето състояние и коментирайте резултата 
с Вашия лекар при следващия Ви преглед.

Дата: .................

Ако имате някой от тези симптоми през повечето време или постоянно или сте качили 
бързо тегло (повече от 2 кг през последните 2 дни), потърсете лекарска помощ.

 

Рядко Понякога Постоянно
През 

повечето 
време

Чувство на умора/слабост
Чувствам се уморен/а и не мога да 
върша нещата, които обичайно правя.

Чувство, че не Ви достига въздух 
(задух)
Чувствам недостиг на въздух, докато 
лежа по гръб или се събуждам през 
нощта, поради недостиг на въздух.

Ограничение във 
физическата активност
Изпитвам трудност при изпълнение на 
ежедневните си активности: 
пазаруване, изкачване на стълби, 
носене на покупки или разходки.

Отоци
Моите глезени, крака или корем 
са подути.

Кашлица
Имам кашлица или хрипове, особено 
през нощта. 

 

Повече информация 
може да откриете 
на azcare.bg 
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Материалът е разработен с информативна и образователна цел, предназначен е да 
допълни информацията, която получавате от Вашия лекар и никога не трябва да се 
смята за персонален медицински съвет, нито за инструмент за поставяне на 
диагноза. Винаги се консултирайте с Вашия лекар при въпроси за Вашето здраве.

Брошурата се базира 
на материал, изготвен от 
the Heart Foundation.
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Материалът е разработен с информативна и образователна цел, предназначен е да 
допълни информацията, която получавате от Вашия лекар и никога не трябва да се 
смята за персонален медицински съвет, нито за инструмент за поставяне на 
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