דף מידע למטופל בנושא :השתלת התקן מתכתי לתיקון מומי לב
הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד

מטופל יקר,
ריכזנו עבורך דף מידע זה אשר יעזור לך לעבור את הטיפול בדרך הטובה והבטוחה ביותר .
 - Atrial Septal Defect :ASDפגם במחיצה בין העליות של הלב המאפשר מעבר דם לא תקין
מהעלייה השמאלית לעלייה הימנית.
 - Ventricular Septal Defect :VSDפגם במחיצה בין החדרים של הלב המאפשר ,בעקבות
מפל לחצים ,מעבר לא תקין של דם מחדר שמאל לחדר ימין.
 - Patent Foramen Ovale : PFOפתח בין העלייה הימנית לעלייה השמאלית שבלב ,אשר
לאחר הלידה היה אמור להיסגר.
תיקון מומי לב אלו נעשה בחדר צנתורים על ידי השתלת התקן מתכתי המונע דלף בין חדרי הלב.
בדיקות רפואיות לקראת הפעולה:
קבלה לאשפוז תיעשה יום (או מספר ימים) לפני הפעולה .תיבדק על ידי רופא קרדיולוג אשר
יחליט האם דרוש אשפוז עבורך לסדרת בדיקות רפואיות נוספות.
תתבקש בדרך כלל לבצע הבדיקות הבאות:


ECG



 ECHOלב

 בדיקות דם
תתבקש לחתום על טופס הסכמה לפעולה
במידה והפעולה תיעשה בהרדמה כללית ,על פי שיקול דעת רופא הקרדיולוג ,תתבצע בדיקת רופא
מרדים כולל חתימה על טופס הסכמה להרדמה.
חשוב ליידע על רגישות לתרופות ובעיקר ליוד.
ערב הפעולה:
עליך להתקלח ולהיות בצום מחצות.
ביום הפעולה:


תועבר מהמחלקה הקרדיולוגית ליחידת הצינתורים.



יש להוציא שיניים תותבות לפני הפעולה ,רצוי למסור לבני משפחה.



בחדר הקבלה ביחידת הצנתורים יתבצע גילוח של שתי המפשעות על ידי טכנאי.



אחות תתקין עירוי נוזלים לקבלת אנטיביוטיקה מניעתית.

מהלך הפעולה:
בחדר צנתור תחובר למוניטור ,מד לחץ דם וחמצן ורופא יתקין קטטר לכיס השתן.
הרופא המרדים יתקין עירויים נוספים וייערך לקראת ההרדמה.
אחות תכסה אותך בסדין סטרילי.
הפרוצדורה מתבצעת דרך וריד המפשעה .תחת שיקוף ואקו לב ,הרופא מחדיר מערכת הובלה
מיוחדת למתקן המתכתי וממקם אותו במקום הפגם במחיצה.
בסיום ,הרופא יקשור הווריד בתפר ,על מנת למנוע דימום מהרגל.
בתום הפעולה:
מחדר צנתור תועבר למחלקת קרדיולוגיה להמשך טיפול ומעקב .במידה והפעולה בוצעה בהרדמה
כללית ,תועבר מיחידת הצינתורים ליחידת ההתאוששות למשך מס' שעות ,ולאחר מכן תועבר
למחלקת קרדיולוגיה.
עליך לשכב מבלי להזיז את הרגל המצונתרת למשך כארבע שעות על מנת למנוע דימום מאיזור
הצינתור.
ניתן לאכול ולשתות במחלקה.
שחרור מבית החולים הינו בד"כ ביום למחרת.

צוות יחידת הצנתורים מאחל לך החלמה מהירה !

