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 بشأن: زرع الصمام األبهري بالقثطرة إرشادات للمريض

Trans Aortic Valve Implantation –TAVI  
 : השתלה מילעורית של המסתם האאורטליבנושא דף מידע למטופל

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

 
 خلفية:

األورطي. من خالل هذا الصمام، يتدفق الدم من  -يقع الصمام األبهري بين البطين األيسر في القلب وبين الشريان األبهر 
القلب إلى مختلف أنحاء الجسم. تضّيق الصمام األبهري هو مرض يحصل في إطاره تضيقا في الصمام األبهري ومسا 

وم على شرفات الصمام. مع تقدم المرض، يصبح العالج الموصى به بأدائه، ويحصل ذلك في الغالب بسبب وجود الكالسي
أصبح هو استبدال الصمام. في الغالب، يتم استبدال الصمام من خالل عملية قلب مفتوح. خالل السنوات القليلة الماضية، 

ي غرفة القثطرة، دون عملية االستبدال للمرضى الواقعين ضمن دائرة الخطر الشديد لعمليات القلب المفتوح، ف يتم إجراء
أي زرع الصمام األبهري بالقثطرة. يتألف الصمام المزروع    TAVI-الحاجة لفتح القفص الصدري. ُيسمى هذا اإلجراء 

 نسيجية. يستغرق اإلجراء وقتا أقصر، وكذلك االستشفاء والمكوث في المستشفى.  من حلقة معدنية مع ُشَرف
 

 ل اإلجراء:يالفحوص الطبية قب
ستقبالك للتسرير النهاري )أو لعدة أيام( قبل القيام باإلجراء. في قسم أمراض القلب، سيقوم طبيب مختص بأمراض سيتم ا

القلب بفحصك واتخاذ قرار بشأن تسريرك من أجل إجراء مجموعة من الفحوص الطبية. في الغالب، يتم أيضا طلب 
 الفحوص التالية: 

  

 EKG 

 ECHO اء الصمام بصورة دقيقة.)أولتراساوند( للقلب لفحص أد 

 CT 

  .قثطرة للقلب من أجل تشخيص وعالج الشرايين التاجية إذا كانت هنالك حاجة لذلك قبل اإلجراء 

  .فحص من قبل طبيب التخدير، اتخاذ قرار بشأن نوع التخدير، والتوقيع على استمار الموافقة على التخدير 

  .توقيع على استمارة الموافقة على اإلجراء 

 م. فحص د 
 

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

 ليلة ما قبل اإلجراء:
 عليك االستحمام، وأن تكون صائما منذ منتصف الليل. 

 
 في يوم اإلجراء:

 سيتم نقلك من القسم إلى غرفة القثطرة 

  .)يجب نزع األسنان المستعارة قبل اإلجراء )من المفضل إعطاؤها ألفراد العائلة 

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

 وستتلقى من خاللها المضادات الحيوية لمنع التلوثات.  ستقوم ممرضة بوضع حقنة السوائل الوريدية 
 

 سيرورة اإلجراء:
لقثطرة، سيتم توصيلك بشاشة مراقبة )مونيتور(، مقياس ضغط الدم ومستوى األوكسجين. كما سيقوم الطبيب في غرفة ا

بإدخال قثطار )كتاتر( إلى كيس البول. كذلك سيقوم طبيب التخدير بتركيب حقن وريدية إضافية وباالستعداد إلجراء 
اء سيقوم طبيب القلب بإدخال قطب كهربائي، عبر الوريد التخدير. ستقوم ممرضة بتغطيتك ببطانية معقمة. في بداية اإلجر
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في الفخذ، من أجل تنظيم دقات القلب مؤقتا. سيتم تشغيل تنظيم النبض المؤقت خالل مرحلة زرع الصمام من أجل 
موضعة حلقة الصمام الصناعي بصورة دقيقة. بعد ذلك، سيقوم الطبيب بإدخال منظومة نقل خاصة للصمام الصناعي. 

الطبيب بوضع الصمام في مكانه تحت المراقبة، ثم يقوم بنفخه داخل الصمام البيولوجي الطبيعي. يستغرق هذا يقوم 
 ساعات.  3اإلجراء، بما يشمل االستعدادت التي تسبقه، نحو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع انتهاء اإلجراء:
مرحلة، ستكون ما تزال موصوال بالحقن في الغالب، يحصل االستيقاظ من تأثير مواد التخدير في غرفة القثطرة. في هذه ال

 ، الذي عادة ما يتم إخراجه في نفس اليوم. الوريدي، األوكسجين، المونيتور، وقثطار كيس البول
 سيتم نقلك من غرفة القثطرة إلى وحدة العالج المكثف من أجل متابعة العالج، لمدة يومين أو ثالثة أيام في الغالب. 

 
 

 نتمنى لك الشفاء العاجل!
 طاقم غرفة القثطرة

 
 
 
 

 


