ICD-café
ÅBEN CAFÉ FOR PATIENTER MED ICD-PACEMAKER OG DERES PÅRØRENDE

ICD-caféen er et rehabiliteringstilbud for patienter og
pårørende, der ønsker at dele erfaringer om at leve
med en ICD. Samtidig møder du et professionelt personale, som kan informere og rådgive om at leve med
en ICD.

Der kan være stor forskel på, hvordan man oplever
det at leve med en ICD og risikoen for hjerterytmeforstyrrelser. Vi vil hjælpe dig til en forståelse for og
indsigt i at leve med en ICD på baggrund af de oplevelser, du har med dig.

FORMÅLET MED CAFÉEN

DELTAGERE

Formålet med caféen er:

I caféen møder du patienter, der har fået indopereret
en ICD-pacemaker på grund af risiko for livstruende
hjerterytmeforstyrrelse, eller som har haft hjertestop.
Du møder også eventuelle pårørende.
Derudover deltager 2 sygeplejersker fra Kardiologisk
Afdeling.



at lette overgangen fra at have været indlagt til at
genoptage vanlige aktiviteter efter at have fået en
ICD-pacemaker



at øge din viden omkring ICD-pacemakerens funktion



at tale om hjemmemonitorering



at sætte ord på de problematikker, som du som
patient kan opleve efter at have fået en ICD

TID OG STED



at dele erfaringer med andre, som er i en lignende
situation

Der er café alle torsdage i ulige uger i ugerne 3-27 og
33-51 i tidsrummet 14.00–15.30.



at tale om situationer efter udskrivelsen, som har
været svære.

ICD-caféen er et rehabiliteringstilbud, hvor du kan
dele erfaringer med og tilegne dig viden fra andre patienter, der lever med en ICD, og tale med faguddannet personale om fx:


Hvad gør jeg, hvis jeg får stød, og hvordan føles
det?



Hvordan er det at leve med en ICD?



Hvordan foregår batteriskift?



Kan jeg være sikker på, at ICD’en virker?



Kan jeg være fysisk aktiv?



Hvad betyder kørselsforbuddet for mig?

ICD-caféen finder du i Kardiologisk Afdeling, Sengeafsnit S1, 6. sal, stue 626 på Aalborg Universitetshospital, Syd.

TILMELDING
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi håber at se dig i ICD-caféen.

Kontakt

Kardiologisk Afdeling
Sekretær i Pacemakerambulatoriet
Telefon 97 66 45 70
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.45 – 09.15 samt
14.00 – 15.00

Kardiologisk Afdeling
www.aalborguh.rn.dk

ID-nr. HJLA11-113
3. maj 2016

