
TELEPORADA

Bóle w klatce piersiowej Obrzęki

Duszność wysiłkowa Kołatanie serca

Inne

Nazwa leku Dawka Sposób dawkowania  
(np. 1 tabletka rano)

Liczba posiadanych 
opakowań

Jak się przygotować?

Samopoczucie Powiedz lekarzowi, jak się czujesz, czy masz jakieś dolegliwości:

Leki
Zapisz wszystkie leki, które przyjmujesz (zarówno te na nadciśnienie tętnicze, 
jak i te, które zażywasz z innych przyczyn), ich dawki oraz liczbę posiadanych 
opakowań tych leków:

Choroby Przygotuj listę WSZYSTKICH chorób, na które obecnie się leczysz:

Data wizyty

Naładuj  
telefon

Przygotuj coś 
do notowania

Pamiętaj: lekarz będzie prosił 
o potwierdzenie tożsamości

Podgłośnij  
dzwonek

Znajdź spokojne  
miejsce do rozmowy

Dolegliwości
Jakie występują u Ciebie dolegliwości? Które dolegliwości pojawiły się od czasu 
ostatniej wizyty? Które dolegliwości się nasiliły? W jakich okolicznościach 
występują poniższe objawy?



RANO (np. o 8:00) WIECZOREM (np. o 20:00)

2 pomiary – jeden po drugim (po 2 minutach;
przed przyjęciem leków i przed śniadaniem)

2 pomiary – jeden po drugim (po 2 minutach; 
przed przyjęciem leków i przed kolacją)

Dzień / Data Godzina Ciśnienie 
skurczowe

Ciśnienie 
rozkurczowe Tętno Godzina Ciśnienie 

skurczowe
Ciśnienie 

rozkurczowe Tętno

1

2

3

4

5

6

7

Przygotowano dzięki wsparciu firmy 

Wartości ciśnienia tętniczego Przez tydzień przed wizytą wykonuj regularnie pomiary 
ciśnienia tętniczego i NOTUJ wszystkie wyniki

Po wizycie

Nazwa leku Dawka Sposób dawkowania (np. 1 tabletka rano)

Leczenie po zmianie Kod recepty

Data wizyty

Pytania, które chcę zadać lekarzowi

Opracowanie merytoryczne: 

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz  
dr hab n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
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