
Предсърдно мъждене
Карта за контрол 

при лечение с перорални антикоагуланти
 (без витамин К-антагонисти)

Име на пациента:  Дата на раждане:

Адрес на пациента:

Перорален антикоагулант, доза, време за приемане, със или без храна:

Показание за лечение:

Начална дата на лечението:

Име и адрес  на лекаря, който координира лечението с нов 
перорален антикоагулант:

Телефонен номер на лекаря-координатор или на клиниката:

More info:
www.NOACforAF.eu
www.noacforaf.eu

Важни инструкции за пациента

Придружаващи медикаменти 
Име: Доза:

Информация в случай на спешност
Стандартните тестове не отразяват количествено нивото на 

антикоагулация!

Име и телефон за контакт на роднина на пациента при спешност:

Кръвна група на пациента (+ подпис на лекар):

Приемайте своето лекарство точно така, както е предписано (веднъж или 
два пъти дневно). Без прием на лекарството няма защита!
Никога не спирайте приемането на своето лекарство без да се 
посъветвате с Вашия лекар.
Никога, без да се посъветвате с Вашия лекар, не добавяйте каквото и да е 
друго лекарство, дори обезболяващ медикамент с кратко действие, който 
можете да закупите и без рецепта.
Уведомете за приема на Вашите медикаменти стоматолог, хирург или друг 
лекар, ако предстои интервенция.



Планирани или извънредни прегледи Препоръчително проследяване
(вж. EHRA информация и практически съвети на www.NOACforAF.eu)

Дата:
Място (общо 
практикуващ лекар; 
клиника; кардиолог; …):

Находки / препоръки:
Провери 1. Комплайанс (пациентът да носи медикаментите,  
при  които остават)?
всеки 2. Тромбо-емболични инциденти? 
преглед: 3. Инциденти с кървене? 
 4. Други странични ефекти?
 5. Прием на други медикаменти, вкл. без рецепта

Лабораторни • не се изисква мониториране на нивото на  
изследвания:  антикоагулация!
  • ежегодно: хемоглобин, бъбречна и чернодробна функция
 • при CrCl 30-60 мл/мин., възраст над 75 г., физическа 
   слабост: контрол на бъбречна функция през 6 месеца 
 • при CrCl 15-30 мл/мин:     
  контрол на бъбречна функция през 3 месеца 
 • при интеркурентно заболяване, което може да окаже  
  влияние: бъбречна и/или чернодробна функция

Дата Серумен 
креатинин

Креатининов 
клирънс Хемоглобин

Черно-
дробни 
тестове


