LYFLÆKNINGASVIÐ I

Þér er velkomið að hafa samband við
deildina ef eitthvað kemur upp á eftir að
heim er komið.

Hjartaþelsbólga
- endocarditis
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Vinsamlegast athugið að sjúkrahúsið getur ekki borið ábyrgð á peningum eða
öðrum verðmætum svo sem símum, tölvum o.fl. sem sjúklingar eða aðstandendur
hafa meðferðis.
Athygli skal vakin á því að starfsfólk og nemendur sjúkrahússins eru bundnir
þagnarskyldu og mega því ekki ræða við þig eða aðra um málefni sjúklinga á
deildinni. Við viljum vinsamlegast biðja þig og aðstandendur þína að ræða ekki það
sem þið kunnið að verða vitni að eða heyra um aðra sjúklinga á deildinni.
Landspítalinn er kennsluspítali og nemendur í heilbrigðisfræðum og tengdum
greinum stunda hluta af námi sínu á spítalanum. Nemendur fylgjast með og
taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga og eru alltaf á ábyrgð og undir handleiðslu
leiðbeinenda sinna.
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Í þessum bæklingi eru almennar upplýsingar
um einkenni og meðferð hjartaþelsbólgu
(endocarditis). Ef eitthvað er óljóst eða
spurningar vakna hvetjum við þig til að leita til
hjúkrunarfræðinga og lækna þinna sem munu
greiða úr því.

Hvað er hjartaþelsbólga?
Hjartaþelsbólga er bakteríusýking í innra lagi
hjartans sem leggst aðallega á hjartalokurnar.
Bakteríur komast í blóðrásina (oftast frá munni,
þörmum eða húð) og berast til hjartans.
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Lokusjúkdómur
Gervilokur
Hjartagalli
Vannæring
Veiklað ónæmiskerfi
Léleg tannheilsa
Rofin húð
Sprautufíkn
Æðaleggir/þvagleggir

Einkenni
•
•
•
•
•
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•
•

Hiti
Hrollur
Sviti
Hósti
Vöðva- og liðverkir
Slappleiki
Lystarleysi
Þyngdartap

Meðferð
Sýklalyfjameðferð í æð í allt að 4-6 vikur. Oft
eru gefin 2 lyf eða fleiri saman til að vinna
bug á sýkingunni. Ef sýklalyfin vinna ekki
á sýkingunni eða ef hjartaloka er verulega
skemmd getur þurft að setja gerviloku í
staðinn. Það er gert með skurðaðgerð.

Eftir að heim er komið
Greining
• Blóðrannsóknir, m.a. blóðræktanir
• Hjartalínurit
• Hjartaómskoðun, oftast gerð um
vélinda
• Önnur myndgreining svo sem
sneiðmyndataka

Oft þarf að halda áfram að taka inn sýklalyf eftir
að heim er komið. Í ákveðnum tilvikum þarf
sjúklingur sem fengið hefur hjartaþelsbólgu
að taka sýklalyf í forvarnarskyni fyrir aðgerðir.
Mikilvægt er að fylgjast með hvort einkennin,
sem lýst er hér að framan, versna aftur. Ef það
gerist þarf strax að hafa samband við lækni.
Mikilvægt er að hafa í huga að einstaklingur
sem hefur fengið hjartaþelsbólgu einu sinni
getur átt á hættu að fá sýkingu aftur.

