
 

 קוצב לבהשתלת  –דף מידע למטופל 

 הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד

 

 ריכזנו עבורך דף מידע זה אשר יעזור לך לעבור את הטיפול בדרך הטובה והבטוחה ביותר . מטופל יקר,

 

 רקע:

 קצב לב סדיר הכרחי על מנת לספק דם לכל מערכות הגוף.

טבעי הממוקם בחלק העליון של הלב ומשחרר גירויים חשמליים  קצב הלב הטבעי נקבע על ידי קוצב

 קצביים המולכים אל יתר אזורי הלב על ידי "חוטי חשמל" טבעיים הממוקמים בדופן הלב.

ירידת בזמן  קיימות מחלות ומצבים שונים הגורמים לירידת קצב הלב מתחת למינימום הדרוש.

 ואובדן הכרה. התעלפותשעלולה להחמיר להרגשה רעה ישנה הקצב 

 

 מהו קוצב לב?

באמצעות חוט  ,דרך הורידמושתל מתחת לעור החזה ומחובר המכשיר חשמלי קטן וא הצב לב וק

במנגנון חישה שמטרתו לחוש את  מצוידהקוצב  ., אל תוך הלבלקטרודות(או שני חוטי חשמל )א

למינימום, יופעל ת פעילות הלב ולמדוד את פעימותיו. במידה והקצב הטבעי של הלב יורד מתח

 ותי.אכקוצב הלב המל

 קוצב הינה פעולה ניתוחית קטנה יחסית שסיבוכיה מעטים.ההשתלת 

 

 :ערב הפעולה

  .עליך להתקלח ולהיות בצום מחצות

 

 :ביום הפעולה

 .אחות תתקין לך עירוי נוזלים ותקבל אנטיביוטיקה מניעתית 

 ליידע את הצוות המטפלת, עליך במידה וידוע לך על רגישות כלשהי, בפרט רגישות לתרופו. 

 ל.בחזה שמא חפני ההשתלה תגולל 

 

 מהלך הפעולה:

 לחמצן.גם מד לחץ דם ולעיתים  מד סטורציה,תחובר למוניטור, 

ם זאת ,חשוב ע .הפעולה מתבצעת בהרדמה מקומית בלבד, כך שתוכל לשוחח עם הצוות הרפואי

 מאוד שלא תזוז במהלך הפעולה.

תן לך תרופות לשיכוך כאבים יולאחריה, צוות האחיות י ך הפעולהבמהלכאב  ותחושבמידה 

 .פארולהוראת ה בהתאם

 ובכך יסגור את הפתח.בחוט ממיס את העור  תפורהרופא י בסיום הפעולה

 כשעתיים. הפעולה אורכת



 

 ההחלמה

 יום עד יומיים. במשךמחלקה הקרדיולוגית לאשפוז והשגחה בתועבר  בסיום הפעולה

 בדיקת באמצעותה של הקוצב החדש נאחר פעילותו התקי יעקוב איהרפו הצוותשפוז במהלך הא

 )תכנות(. Programmer –ה א.ק.ג.  ובדיקה במכשיר 

 פצע הניתוח. החלמת תיבדקכמו כן, 

, אבל פתאומיולהימנע מתנועה חדה של הכתף באופן  הפעולהמומלץ להישאר במיטה עד למחרת 

 מומלצות. תנועות קלות של הכתף והזרוע בהחלט

 ימים 7במשך כבד משא ולא מומלץ להרים  ,עליך להקפיד לא להרטיב את האיזור. 

 .עליך לשאת באופן קבוע את כרטיס זיהוי הקוצב שניתן לך על ידי הצוות 

 .רצוי שלא לעבור במתקנים לגילוי מתכות, לשם כך תוכל להציג את כרטיס הזיהוי הנ"ל 

 ש בטלפון סלולארי, אך לא להניח אותו בכיס החולצה שמעל הקוצב.ניתן להשתמ 

 

 ביקורת במרפאה 

עם שחרורך ייקבע לך תור ראשון לביקורת במרפאת הקוצבים ואחריו תורים נוספים כל מספר 

 חודשים.

הקוצב  תסוללות בתפקוד הקוצב וכן לעקוב אחרי מטרת הביקורת לגלות ולמנוע תקלות שונ

 המתאים להחלפתו. ולקבוע את המועד

 שנים לאחר השתלתו. 8-01בדרך כלל הקוצב יוחלף בין 

 

 

 

 על אחד או יותר מהתסמינים הבאים:המשפחה  לשים לב ולדווח לרופאחשוב 

 התעלפות ,תחושת חולשה, סחרחורת.  

 הופעת נפיחות, אודם, כאב או הפרשה ממקום הניתוח. 

 38מעל  עליית חום הגוף
o
c. 

  לב מהירות או איטיות מהרגילקוצר נשימה, דפיקות.  

 .הופעת שיהוקים תכופים 

 כל תחושה חריגה אחרת. 

 

 

 צוות יחידת הצנתורים מאחל לך החלמה מהירה !

 


