עֹורי של המסתם הדו-צניפי)
דף מידע למטופל בנושא( Mitraclip :תיקון מ ְל ִ
דף ההדרכה מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד

רקע:
המסתם הדו – צניפי ממוקם בין העלייה השמאלית לחדר שמאל של הלב .הוא מאפשר מעבר של
דם מהעלייה לחדר ומונע מעבר של דם בכיוון ההפוך.
 Mitral Regurgitationהוא מצב אי ספיקה של המסתם הדו-צניפי ,במהלכה נוצר דלף (חזרה של
דם) מהחדר לעלייה.
עם התקדמות המחלה ,החלפת המסתם בניתוח לב פתוח הינו הטיפול ההכרחי והיחיד להקלה על
התסמינים.
 Mitraclipהיא פעולה בה מתבצע תיקון של המסתם .מערכת הובלה
מיוחדת שבקצה נמצא תופסן מוחדר דרך וריד במפשעה .בעזרת
התופסן מצמידים את עלי המסתם הרופפים ובכך מפחיתים את
דלף הדם בחזרה לעלייה.
פעולה זו נעשית בחדר צנתור ,ללא פתיחת בית החזה.
הפעולה אורכת בין  4-6שעות .
ההחלמה והאשפוז הינם קצרים יותר מאשר לאחר ניתוח.
בדיקות רפואיות לקראת הפעולה:
קבלה לאשפוז תיעשה יום (או מספר ימים) לפני הפעולה.
א .תיבדק ע"י רופא לב (קרדיולוג) אשר יחליט אילו בדיקות רפואיות נדרשות לקראת ביצוע
תיקון המסתם .הרופא יבקש ממך לחתום על טופס הסכמה לתיקון המסתם.
לרוב נעשות הבדיקות הבאות:


( ECGאקג) – תרשים גרפי של פעילות הלב



 ECHOלב (אקו) -לאבחון התפקוד המדויק של המסתם

לפי החלטת הרופא יבוצע צנתור לב לאבחון  /טיפול בעורקים הכליליים של הלב.
ב .תיבדק על ידי רופא מרדים אשר יחליט על סוג ההרדמה .הרופא יבקש ממך לחתום על
טופס הסכמה להרדמה.
*חשוב ליידע את הקרדיולוג שבודק אותך אם ידועה רגישות לתרופות ובעיקר ליוד !
ערב לפני הפעולה
עליך להתקלח ולהיות בצום מחצות.
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ביום הפעולה


תועבר מהמחלקה הקרדיולוגית ליחידת הצנתורים (הנמצאת בסמיכות למחלקה).



עליך להוציא שיניים תותבות לפני הפעולה (נא למסור לשמירה אצל בן משפחה).



בחדר קבלה ביחידת הצינתורים יתבצע גילוח של  2המפשעות ע"י איש צוות ייעודי.



אחות תתקין לך עירוי נוזלים לקבלת אנטיביוטיקה מניעתית.

מהלך הפעולה
 בחדר הצנתור תחובר למוניטור(למעקב שוטף לאורך כל הפעולה) ,מד לחץ דם וחמצן .
 יוכנס קטטר לכיס השתן .
 הרופא המרדים יתקין לך עירויים נוספים וייערך לקראת ההרדמה.
 תכוסה בסדין סטרילי.
 לאחר תחילת השפעת ההרדמה ,הקרדיולוג יתחיל בביצוע הפעולה.
בתום הפעולה
לרוב ,ההתעוררות מהשפעת חומרי ההרדמה מתרחשת עוד בחדר צנתור ,כאשר עדיין תהיה
מחובר לעירוי ,לחמצן ,למוניטור ולקטטר כיס השתן.
מחדר הצנתור תועבר ליחידת טיפול נמרץ לב (הסמוכה לחדר הצנתורים) להמשך טיפול והשגחה.
כניסת בן משפחה תתאפשר כרבע שעה לאחר המעבר ליחידת הלב ,ובאישור האחות המטפלת
ביחידה.

צוות יחידת הצנתורים ישמח לענות על כל שאלה בטלפון 20-8555565 ,20-8555506
(בימים א-ה בין השעות .)0:22-68:22
אנו מאחלים לך החלמה מהירה!
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