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למטופל עמיד  

  בדיקת אקו לב
 

 מהי בדיקת אקו ?

על מנת  ,קול בגלי עושה שימושאקו לב )אקוקרדיוגרפיה( היא בדיקה אבחנתית הבדיקת 
בבדיקה זו נעשה שימוש בגלי קול בתדר גבוה, שאינו  ליצור דימות של הלב בזמן אמת.

  .או בסיכון כלשהו אינה כרוכה בכאבו הינה בטוחה הבדיקהנשמע באוזן האנושית. 

בדיקת אקו לב משמשת כדי לאבחן ולהעריך מצבים שונים בלב וכדי לעקוב אחריהם. בין 
שה שנמצאה בבדיקת וויהיתר יכולה הבדיקה לתת מענה על שאלות כגון מהו הגורם לא

סימנים לזיהום, היצרות או דליפה של מסתם, הערכת  ,רופא, האם יש בעיה במסתמי הלב
 ר הלב לאחר אוטם או במצב של אי ספיקת לב ועוד.של תפקוד שרי

קולי. דפנות הלב -גלי הקול הנשלחים אל הלב מוחזרים ממנו ונקלטים באמצעות מתמר על
ליצירת תמונה של  תורגםומסתמי הלב מחזירים חלק מגלי הקול המשוגרים, ומידע זה מ

. בארכיב דיגיטלי יםנשמרעל גבי מרקע ו יםמופיעוזרימת הדם בתוכו הלב. דימות הלב 
וכלי הדם הגדולים, להעריך את מידת  ניתן למדוד את גודל ארבעת חללי הלב מתמונות אלו

 .ותפקודם המסתמים מבנה, ההתכווצות של חדרי הלב

טכניקה זו  באמצעות שימוש בדופלר. שלבת הערכה של זרימת הדם בלבמ ת האקובדיק
 פקוד מסתמי הלב ועוד.יות וכיוון זרימה להערכת תלמדוד מהירו מאפשרת

האבחנה המדויקת  אתמסייע לרופא המטפל לקבוע בדיקה זו מ המידע הרב המתקבל 
  באופן אישי. נבדקהטיפול הדרוש לכל  ולהתאים את

 
 האם הבדיקה דורשת הכנה?

אין צורך בהכנות מיוחדות. ניתן להמשיך בפעילות רגילה, כולל אכילה ונטילת תרופות, אלא 
 .הוראה שונה על ידי הרופא המטפליתנה לך נאם 

 
 כמה זמן אורכת הבדיקה?

איכות התמונה המתקבלת בזמן הבדיקה. תלוי בו משתנה מנבדק לנבדק משך הבדיקה
משך הזמן הממוצע  איכות התמונה משתנה בהתאם למבנה הגוף ונפח האוויר בריאות.

יכולה להימשך  בדיקה עם ממצאים מרובים, הקשה לביצוע, דקות. 30-לבדיקת אקו הוא כ
 כשעה.

 
 איך מבצעים את הבדיקה?

לב והוכשר לבצע בדיקה זו. -הבדיקה מתבצעת ע"י טכנולוג רפואי שסיים התמחות באקו
השמאלי. לפני הבדיקה יש להסיר את הבגדים מפלג  ועל צדהבדיקה הנבדק שוכב בזמן 

  הגוף העליון. ניתן ללבוש חלוק או חולצה פתוחה בזמן הבדיקה.

על  אולטראסאונד בג'ל ומשתמש את המתמר על החזה או הבטן העליונה, מניח הטכנולוג
  .ומוסרות בתום הבדיקה מוצמדות לגוף אק"גמדבקות  .הדמיה האיכות שיפור ל סיס מיםב

 .תמונת האולטראסאונדכדי לאפשר צפייה טובה יותר בהתאורה בחדר הבדיקה מעומעמת, 
לעתים, תיתכן  מורגשים ע"י הנבדק ולכן הבדיקה אינה כרוכה בכאב כלשהו. גלי הקול אינם

 על בית החזה על מנת לשפר את ההדמיה של הלב. התחושת לחץ קל
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מומחה לאקו  ,הממצאים וקרדיולוג בכירבסיום הבדיקה, הטכנולוג כותב דיווח מפורט של 
 מאשר את הפיענוח בחתימתו.

 
  ?ת אקובדיקיש סיכון בהאם 
. באמצעות גלי קול )אקו( לא ידוע על נזק או תופעות לוואי הקשורות בדימות של הלבעד כה, 

 סוכנת כלשהי.בשימוש בחומרים רדיואקטיביים או בקרינה מ כהכרו האינלב -בדיקת אקו
 בדיקות אלו נמצאות בשימוש רפואי ונפוצות בעולם לאבחון מחלות לב מזה עשרות שנים.

 
 איך מקבלים תוצאות?

את תוצאות הבדיקה ניתן לקבל בדלפק מכון הלב כיומיים עד שלושה לאחר ביצוע הבדיקה, 
מטעם  כח-בהצגת תעודה מזהה. כאשר יגיע אדם שאינו הנבדק עצמו, עליו להציג ייפוי

 הנבדק. 

כמו כן, תוצאות הבדיקה מתקבלות ישירות למחשב במרפאות ובמחלקות האשפוז במרכז 
 הרפואי שערי צדק בלבד.

תשובת אקו שבוצע לבקשת רופא המשפחה או רופא אחר מחוץ לבית החולים, תשלח באופן 
 הנדרש לאחר מילוי וחתימת טופס ייעודי למשלוח תשובות. 

חייב קבלת חולה מאושפז לביצוע בדיקה בדחיפות. אילוץ כזה עלול לעיתים יתכן אילוץ המ
לגרום עיכוב בקבלת נבדקים מוזמנים. אנו נעשה כל מאמץ כדי לבצע את הבדיקה בזמן 

 שנקבע ובאיכות הקפדנית הנהוגה אצלנו. 

 

 

 בברכת רפואה שלמה,

 לב-צוות אקו

 

 

 


