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 إلصالح القلس التاجي عبر الجلد   Mitraclipحول موضوع:للمريض ورقة معلومات 

 (צניפי-דוְלעֹוִרי של המסתם המ)תיקון  Mitraclip בנושא: דף מידע למטופל

 هذه اإلرشادات مكتوبة بصيغة الُمذّكر، لكنها موجهة للمرضى والمريضات على السواء

 

 خلفية:

ويمنع مرور  مرور الدم من األذين إلى البطين، الصمام التاجي بين البطين األيسر واألذين األيسر في القلب. وهو يتيحيقع 

 الدم باالتجاه المعاكس. 

Mitral Regurgitation  القلس التاجي( هو حالة من قصور الصمام التاجي، يحصل خاللها تدفق عكسي للدم من(

 البطين إلى األذين. 

ر المرض، يصبح تغيير الصمام من خالل جراحة القلب المفتوح أمرا حتميا واألمر الوحيد القادر على تخفيف مع تطو

 األعراض. 

Mitraclip  قابض، عبر وريد في الجهة  ُيركب بطرفه جهاز نقل خاصهو إجراء يتم خالله إصالح الصمام. يتم إدخال

قليل التدفق العكسي للدم من ات الصمام المرتخية، مما يؤدي إلى تن شرفالداخلية من الفخذ. يتم بواسطة القابض التقريب بي

  البطين إلى األذين. 

 يتم القيام بهذا اإلجراء في غرفة القثطرة، دون فتح القفص الصدري. 

 ساعات.  6-4يستغرق هذا اإلجراء بين 

 تعتبر الفترة الالزمة لالستشفاء والنقاهة أقصر من تلك الالزمة بعد عملية جراحية. 

 

 الفحوص الطبية الواجب القيام بها قبيل اإلجراء:

 سيتم استقبالك للمكوث في المستشفى قبل اإلجراء بيوم واحد )أو عدة أيام(. 

فحوص الطبية التي تحتاج إلجرائها قبيل إجراء أ. سيقوم طبيب مختص بأمراض القلب بفحصك، واتخاذ القرار حول ال

 إصالح الصمام. سيطلب منك الطبيب التوقيع على استمارة موافقة على إصالح الصمام. 

 في الغالب يتم إجراء الفحوص التالية: 

ECG  )وهو رسم بياني ألداء القلب.  -)فحص تخطيط القلب الكهربي 

ECHO  )لصمام بصورة دقيقة. من أجل تشخيص أداء ا -للقلب )إيكو 

 يتم إجراء قثطرة للقلب ألجل تشخيص/ عالج الشرايين التاجية التي في القلب. من الممكن أن  ،بموجب قرار الطبيب

ص بالتخدير بفحصك واتخاذ قرار حول نوع التخدير. سيطلب منك الطبيب التوقيع على استمارة ب. سيقوم طبيب مخت

 موافقة على التخدير. 

 إبالغ طبيب القلب الذي يقوم بفحصك إذا كنت تعلم عن أية حساسية لألدوية، وخصوصا لليود!* من المهم 

 

 ليلة ما قبل اإلجراء: 

 عليك االستحمام وأن تكون صائما منذ منتصف الليل. 

 

 הרניה טבורית
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 في يوم اإلجراء:

  ،القثطرة )الموجودة قرب القسم(. وحدةسيتم نقلك إلى قسم أمراض القلب 

  .)عليك نزع األسنان المستعارة قبل اإلجراء )الرجاء إعطائها ألحد أفراد العائلة لحفظها 

  سيتم في غرفة االستقبال في وحدة القثطرة حلق الشعر عن الجهة الداخلية للفخذين، من قبل أحد أفراد

 الطاقم المختص بذلك. 

  والمضادات الحيوية الوقائية. ستقوم ممرضة بوضع الحقنة الوريدية لك من أجل إعطائك السوائل 

  

 

 خالل اإلجراء: 

  في غرفة القثطرة سيتم توصيلك إلى جهاز مراقبة )شاشة/ مونيتور( من أجل المتابعة الدائمة طوال

 فترة اإلجراء )قياس ضغط الدم واألوكسجين(. 

  .سيتم إدخال أنبوب قثطار إلى المثانة البولية 

  .سيقوم طبيب التخدير بتركيب حقن وريدية واالستعداد إلجراء التخدير 

  .ستتم تغطيتك بغطاء )بطانية( معقمة 

  .بعد بدء مفعول التخدير، سيبدأ طبيب القلب باإلجراء 

 

 مع انتهاء اإلجراء:

وبينما تكون ما تزال موصوال في الغالب، يتم التخلص من تأثير مواد التخدير حين تكون ما تزال داخل غرفة القثطرة، 

 انة البولية. كسجين، شاشة المراقبة وقثطار المثبالحقنة الوريدية، األو

وذلك الموجودة على مقربة من غرفة القثطرة( )العالج المكثف القلبي   -غرفة القثطرة إلى وحدة اإلنعاش  سيتم نقلك من

 مراقبة. العالج والمن أجل متابعة 

ة بالدخول بعد نحو ربع ساعة من نقلك إلى وحدة القلب، وبتصريح من الممرضة المعالجة في العائلسُيسمح ألحد أفراد 

 الوحدة. 

 

 25-8555565، 25-8555556اتف رقم: ويسّر طاقم وحدة القثطرة أن يجيب على أي استفسار عبر اله

 (08:22-20:22)أيام األحد حتى الخميس، بين الساعات 

 !نتمنى لك الشفاء العاجل

 


