
 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 Left Atrial Appendage  –LAA – סגירת אוזנית בעלייה השמאלית של הלב

Occlusion 

 ورقة معلومات للمريض حول موضوع:

  –  LAA–Left Atrial Appendage Occlusionإغالق الحقة األذين األيسر في القلب

 هذه الورقة مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على السواء

 

الرجفان  ( هو أكثر اضطرابات نبض القلب انتشارا حول العالم. مع وجودAtrial Fibrillation- AFاألذيني ) الرجفان

، وخصوصا في الحقة األذين األيسر. من الممكن أن تخرج األذيني، يكون هنالك ميل لنشوء التخثرات الدموية في األذين

ن تسبب انسداد األوعية الدموية في الدماغأو في أي عضو أخر في التخثراتالدموية الناتجة في األذين اليسر من القلب وأ

الجسم. باإلمكان عالج الرجفان األذيني بواسطة األدوية أومن خالل العكس الكهربائي. حين ال يستجيب الرجفان للعالج 

ان عالج المشكلة من الدوائي، أو حين يكون هنالك ما يحبط عمل األدوية المانعة للتخثر، أو العكس الكهربائي، باإلمك

خالل إجراء أغالق لالحقة األذين األيسر بواسطة القثطرة. يتم القيام بهذا اإلجراء تحت التخدير الكلي، في غرفة القثطرة، 

 TEE- TtransEsophageal ) الرجل مع مراقبة باألمواج فوق الصوتية عن طريق المريء عن طريق الوريد في

Echo). 

    

 اإلجراء الفحوص الطبية قبيل

  سيتم فحصك من قبل طبيب مختص ). أو عدة أيام(سيتم استقبالك للمكوث في المستشفى قبل اإلجراء بيوم واحد

  . بأمراض القلب ليقرر إن كانت هنالك حاجة للتسرير قبل اإلجراء من أجل ترتيب الفحوص الطبية اإلضافية

  :عادة ما ُيطلب منك إجراء الفحوص التالية 
o ECG - .فحص كهربية القلب 

o ECHO  فحص األمواج فوق الصوتية من أجل ضمان عدم وجود تخثرات في الحقة األذين  -للقلب

 األيسر. 
o  تعداد الدم، أداء التخثر والبيوكيمياء.  -فحوص دم 

  سيتم فحصك من قبل طبيب مختص بالتخدير، والذي سيقرر بدوره بشأن نوع التخدير، وسيطلب منك التوقيع
 على الموافقة على التخدير. 

  إغالق الحقة األذين األيسر. -سيطلب منك الطبيب المختص بالقلب التوقيع على موافقة على اإلجراء 

 ة، وخصوصا لليود!من المهم اإلبالغ في حال وجود أية حساسية لألدوي 
 

 ليلة ما قبل اإلجراء:

 عليك االستحمام والصوم التام من منتصف الليل. 

 

 في يوم اإلجراء:

  قبيل اإلجراء مباشرة، وبمرافقة أحد أفراد العائلة، سيقوم الساعي بنقلك من قسم أمراض القلب إلى وحدة
 القثطرة. 

 لمفضل تسليمها ألفراد العائلة(. سيطلب منك نزع األسنان المستعارة قبل اإلجراء )من ا 
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 .في غرفة استقبال وحدة القثطرة، سيتم حلق منطقتي الفخذ الداخلي من قبل فني/ة مختص/ة 

  .ستقوم ممرضة بإدخال الحقنة الوريدية لتتلقى من خاللها السوائل والمضادات الحيوية الوقائية 
 

 سيرورة اإلجراء:

  .في غرفة القثطرة سيتم توصيلك بشاشة مراقبة )مونيتور(، مقياس ضغط الدم واألوكسجين 

  .سيتم تركيب قثطار )كتاتر( على كيس البول 

  .سيقوم طبيب التخدير بتركيب حقن وريدية إضافية واالستعداد للتخدير 

  .ستتم تغطيتك بغطاء معقم 

 لية من الفخذ باتجاه األذين األيمن في القلب، وبعد ذلك يمر سيقوم الطبيب بإدخال القثطار عبر المنطقة الداخ
ذينين من أجل الوصول إلى األذين األيسر ومن هناك إلى الحقة األذين األيسر. سيتم تركيب عبر الحاجز بين األ

 جهاز شبيه بالمظلة في الالحقة، والذي وظيفته منع مرور التخثرات الدموية إلى الجسم. 

 الطبيب بإخاطة الوريد في مكان إدخال القثطار، من أجل منع النزيف من الساق.  في النهاية، سيقوم 
 

 مع انتهاء اإلجراء:

 سُيطلب منك عدم تحريك أو ثني الساق التي تمت القثطرة من خاللها لمدة ساعتين من أجل منع النزيف. 

القثطرة، وفي حين تكون ما تزال موصوال في الغالب، تحصل االستفاقة من تأثير مواد التخديرخالل وجودك في غرفة 

 بالحقنة الوريدية، األوكسجين، المونيتور، وقثطار كيس البول.

غرفة القثطرة إلى وحدة اإلنعاش من أجل متابعة العالج والمراقبة لمدة عدة ساعات. سيكون بإمكان أحد سيتم نقلك من 

 لمعالجة في اإلنعاش. أفراد العائلة الدخول بعد الحصول على تصريح من الممرضة ا

 عادتك إلى قسم أمراض القلب. بعد االنتعاش الكامل، ستتم إ

 بعد ذلك بيوم واحد، سيتم إجراء فحص آخر بواسطة األمواج فوق الصوتية. 

 في الغالب، سيتم تسريحك من القسم بعد يومين أو ثالثة أيام. 

 

 األعراض الجانبية:

 ل األيام التي تلي اإلجراء. من الممكن أن تشعر بتهّيج في الحلق خال

السبب في ذلك هو وجود أنبوب التنفس في الحلق خالل التخدير. تختفي هذه الظاهرة تلقائيا. تعتبر المضاعفات بعد إجراء 

 إغالق الحقة األذين األيسر نادرة جدا. ستتلقى شرحا مفصال من الطبيب عند توقيعك على الموافقة على القيام باإلجراء.

 

 التسريح من المستشفى:

في يوم تسريحك من المستشفى ستتلقى إرشادات مفصلة من الممرضة المعالجة حول المتابعة، المراقبة والعالج خالل 

 الفترة التي تلي اإلجراء.  

 

 

 في حال شعرت بواحدة أو أكثر من هذه الظواهر بعد تسريحك:

ألم في الصدر أو في الساق التي تمت القثطرة من خاللها، ضعف مفاجئ، شعور 

 بالخدر )التنميل( في الساق، دوار أو نبض سريع في القلب، 

 عليك التوجه فورا إلى غرفة الطوارئ.
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 طاقم وحدة القثطرة يتمنى لك الشفاء العاجل!

  00-5666606 - 00:00-00:00رقم الهاتف لالستفسار بين الساعات 

 


