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6. Czy chcą Państwo, abym powiadomił(-a) swoich pacjentów lub lekarzy?  

 Komunikat dotyczący bezpieczeństwa zawiera wymóg powiadomienia przez 
Pana/Panią lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, którzy zapisali leczenie 
metodą ASV lub nabyli urządzenia, z którymi jest związane ryzyko.  

 Na tym etapie nie wymagamy od Pana/Pani kontaktowania się w tej sprawie z 
pacjenta, ponieważ spodziewamy się, że nasze wysiłki zmierzające do 
przekazania odpowiednich informacji lekarzom, a także nasze ogłoszenia 
publiczne spowodują ostrzeżenie pacjentów. Jednak ze względu na to, że 
najważniejszym celem tego komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa jest 
zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, może Pan/Pani samodzielnie 
zadecydować o skontaktowaniu się w tej sprawie z pacjentami z niewydolnością 
serca, leczonymi metodą ASV, którzy Pana/Pani zdaniem mogą być narażeni na 
ryzyko. Należy wówczas poinformować pacjentów, że najlepszym sposobem 
postępowania jest skontaktowanie się z własnym lekarzem w celu omówienia 
indywidualnych planów opieki.  

 
Hotline : +48 22 121 6423 

 


