
 

 

 

 

 عيوب القلب إلصالحبشأن: زرع جهاز معدني  ضيإرشادات للمر
 תיקון מומי לבהשתלת התקן מתכתי ל: בנושא דף מידע למטופל

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

 

 حضرة المريض العزيز، 
 جّمعنا ألجلك ورقة المعلومات هذه والتي ستساعدك في اجتياز العالج بالصورة األفضل واألكثر أمانا. لقد 

 

Atrial Septal Defect :ASD -  خلل في الجدار الفاصل بين األذينين في القلب، يسمح بمرور الدم بصورة

 غير سليمة من األذين األيسر إلى األذين األيمن. 

Ventricular Septal Defect :VSD -  خلل في الجدار الفاصل بين البطينين في القلب، يسمح في أعقاب

 انخفاض الضغظ، بمرور الدم، بصورة غير سليمة، من البطين األيسر إلى البطين األيمن. 

Patent Foramen Ovale : PFO -  فتحة بين األذين األيمن واألذين األيسر في القلب، كان من المفترض

 د الوالدة. أن تنغلق بع

يتم إصالح هذه العيوب القلبية في غرفة القثطرة من خالل زرع جهاز )أداة( معدني يمنع تدفق الدم بين غرف 

 القلب المختلفة. 

 

 ل اإلجراء:يالفحوص الطبية قب

سيتم استقبالك للتسرير النهاري )أو لعدة أيام( قبل القيام باإلجراء. سيقوم طبيب مختص بأمراض القلب بفحصك 

 واتخاذ قرار بشأن تسريرك من أجل إجراء مجموعة إضافية من الفحوص الطبية. 

 في الغالب، سيطلب منك أجراء الفحوص التالية: 

  

 EKG 

 ECHO .أولتراساوند( للقلب( 

  .فحوص دم 

 سُيطلب منك التوقيع على استمارة موافقة على اإلجراء

في حال تقرر القيام باإلجراء تحت التخدير الكلي، وفقا العتبارات طبيب التخدير، سيتم إجراء فحص من قبل 

 طبيب التخدير بما يشمل التوقيع على استمارة الموافقة على التخدير .

 

 ساسية لألدوية، وخصوصا لليود. من المهم إبالغ الطاقم الطبي في حال وجود ح

 

 ليلة ما قبل اإلجراء:

 عليك االستحمام، وأن تكون صائما منذ منتصف الليل. 

 

 في يوم اإلجراء:

  القثطرة وحدةسيتم نقلك من القسم إلى 

 ن المفضل إعطاؤها ألفراد العائلةم، يجب نزع األسنان المستعارة قبل اإلجراء . 

 سيتم حلق منطقة داخل الفخذين من قبل فني مختص. في وحدة القثطرة في غرفة االستقبال ، 

  الوقائيةستقوم ممرضة بوضع حقنة السوائل الوريدية وستتلقى من خاللها المضادات الحيوية . 

 

 

 سيرورة اإلجراء:



 

 

سيقوم  في غرفة القثطرة، سيتم توصيلك بشاشة مراقبة )مونيتور(، مقياس ضغط الدم ومستوى األوكسجين. كما

 الطبيب بإدخال قثطار )كتاتر( إلى كيس البول. 

 سيقوم طبيب التخدير بتركيب حقن وريدية إضافية وباالستعداد إلجراء التخدير. 

 ستقوم ممرضة بتغطيتك ببطانية معقمة. 

يتم تنفيذ اإلجراء من خالل وريد في الفخذ. تحت المراقبة وفحص اإليكو )األولتراساوند( للقلب، سيقوم الطبيب 

 بإدخال منظومة نقل خاصة للجهاز المعدني ووضعه في مكان الخلل في الجدار. 

 في النهاية، سيقوم الطبيب بإخاطة الوريد بواسطة غرزة، من أجل منع النزيف من الرجل. 

 

 

 

 مع انتهاء اإلجراء:

تم نقلك من غرفة القثطرة إلى قسم أمراض القلب من أجل االستمرار بالعالج والمتابعة. في حال تم القيام يس

باإلجراء تحت التخدير الكلي، فسيتم نقلك من غرفة القثطرة إلى وحدة اإلنعاش لعدة ساعات، بعدها يتم نقلك إلى 

 قسم أمراض القلب. 

ن تحريك الرجل التي تمت قثطرتها لمدة نحو أربع ساعات، من أجل منع النزيف من مكان عليك االستلقاء دو

 القثطرة. 

 باإلمكان تناول الطعام والشراب في القسم. 

 عادة ما يتم التسريح من المستشفى في اليوم التالي. 

 

 

 طاقم وحدة القثطرة يتمنى لك الشفاء العاجل!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


