
 מידע למטופל

 בדיקת אקו לב במאמץ
 

לב במאמץ הינה בדיקה יעילה לאומדן של מחלת עורקים כליליים וכן משמשת להערכת -אקו
  תפקוד המסתמים בתנאי מאמץ.

הבדיקה מאפשרת להעריך את תפקוד הלב במנוחה ולהשוות עם תפקודו מיד לאחר 
של  תהחומר להעיד על קיומה ומידת עשוי במאמץ הלב התכווצות שרירב המאמץ. שינוי

כמו כן, ניתן גם להעריך את תפקוד  בכלי הדם של הלב(. /הצירויותמותחסימחלה כלילית )
 המסתמים בתנאי מאמץ ע"י מדידות וחישובים שונים.

וקבלת ההחלטות  זו ישנה חשיבות רבה בניהול הטיפול, המעקבהמתקבל מבדיקת  מידעל
 ע"י הרופא המטפל.

 

 איך מתכוננים לבדיקה?
 מים או נוזלים צלולים בסמוך לבדיקה פשר לשתות. אלפני הבדיקה שעתיים כוללא לא. 

 ונעליים נוחות להליכה. )חולצה ומכנסיים/חצאית( רצוי להגיע בבגדים נוחים 

  תרופות לא לקחת התייעצו עם הרופא המטפל על נטילת התרופות לפני הבדיקה. מומלץ
וכן תרופות ,  Dimitone, Concor, Deralin ,Neoblock, Normiten:חוסמי ביתא מסוג 

  Dilatam, Ikacor נוספות כגון
 .  (הבדיקה מהלך ופיענוח קצב הלב ועלולות לשבש אתגורמות להאטת תרופות אלו )

 
 איך מבצעים את הבדיקה?

הבדיקה מתבצעת בשכיבה על צד שמאל )אקו( ואח"כ בהליכה על גבי הליכון חשמלי 
לפני הבדיקה יש להסיר את הבגדים מפלג הגוף העליון. ניתן ללבוש חלוק או חולצה  )מאמץ(.

 פתוחה בזמן הבדיקה.

על מנת לקבל רישום  בתחילת הבדיקה תחובר לאק"ג על ידי אלקטרודות המודבקות לחזה. 
 אק"ג איכותי יש לשפשף מעט את העור במקום הצמדת האלקטרודות. 

קצב ההליכה ושיפוע בדיקת אקו במנוחה ולאחריה בדיקת מאמץ.  לפני המאמץ תבוצע
לגיל מותאם הבדיקה עד להגעה לדופק המטרה. זמן המאמץ בזמן  ההליכון עולים בהדרגה

 הנבדק וליכולת המאמץ שלו.

בתום המאמץ המאמץ יעקוב הצוות אחר רישום האק"ג, הדופק ולחץ הדם. במהלך בדיקת 
 לבדיקת אקו נוספת לצורך השוואה. ,הבדיקה תתבקש לחזור במהירות למיטת

 .יהיה נוכח בחדר או בסמוך לו רופא .טכנאי מאמץולב -בדיקה זו מבוצעת ע"י טכנאי אקו

בכיר, מומחה ג וקרדיולו נתוני האקו ומבחן המאמץ נערך דו"ח המסכם אתבסיום הבדיקה, 
 מאשר את הפיענוח בחתימתו. ,לב-לאקו

 

 

 מהם הסיכונים?
עם  .הדומה לבדיקת מאמץ רגילה וכרוכה בסיכון מזערי במאמץ נחשבת בטוחה בדיקת אקו

זאת, האצת הדופק ועלייה בעוצמת ההתכווצות של הלב עלולות לגרום לעיתים נדירות 
להפרעות בזרימת הדם  יותר, לכאבים בחזה, קוצר נשימה, סחרחורת ובמקרים נדירים אף

תופעות אלו חולפות בדרך כלל לאחר מנוחה קצרה.  לעורקי הלב או להפרעות בקצב הלב.



אחריה. עם זאת, יש לפנות  או מידבדרך כלל במהלך הבדיקה עצמה  תופעות אלו תופענה
לרופא אם מופיעים לאחר הבדיקה כאבים בחזה, קוצר נשימה ודופק מואץ או דופק לא 

  סדיר. 

 
 מה משך הבדיקה?

לאחר הבדיקה אפשר לאכול ולשתות כרגיל. ניתן לחזור  .דקות 45-הבדיקה אורכת כ
 לאחר הבדיקה ניתן ליטול את התרופות שבשימוש יומיומי. לפעילות יומיומית רגילה.

 
 מתי מקבלים תוצאות ?

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

 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 
למשלוח תשובות.  הנדרש לאחר מילוי וחתימת טופס ייעודי  

 

 

 בברכת רפואה שלמה,

לב-צוות אקו  

 


