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  יקרים הורים/מטופלים

 

 טוב. מזל הרבה הטריים ולהורים אותברי הרבה לכם ומאחל בברכה פניכם מקדם המרפאה צוות

 מדוע להבין לכם יסייע המידע בנוסף. שלנו המרפאה על  כללי מידע לספק כדי נועד זה שבדף המידע

 .אתכם וירגיעו יבהירו שההסברים ובתקווה  אלינו נשלחתם

 

 היחידה ומנהל ילדים בקרדיולוגית מומחה מיינצר גור ר"ד את כולל ילדים קרדיולוגית במרפאה הצוות

 בקומה הפנימיות המחלקות של בבנין נמצאת המרפאה .אחותה דינהו כרם-עין בהדסה ילדים לב לצנתורי

  למרפאה. ישירות להגיע ניתן .ילדים למחלקת צמוד ראשונה

 ,בילדים קצב והפרעות נרכשות לב מחלות גם כמו מולדים לב מומי של אבחון לבצע הינה המרפאה מטרת

 מחויבות מתוך והכל רציף תקופתי מעקב מבצעת המרפאה טיפוליות. החלטות לקבל הצורך מידתוב לייעץ

 ותומכת. אישית גישה תוךו ורפואית מקצועית מחויבות לחולה,

 במאמצים נשימה קוצר כגון לבבית בעיה על להעיד היכולים בתסמינים ספציפי באופן תמטפל גם המרפאה

  יתר. והשמנת

 

 מה? ולשם אלינו מגיע מי

 .ועוד  בקהילה ילדים או משפחה רופאי ,וילדים ילודים ממחלקות רופאים י"ע למרפאה מופנים מטופלים

 תסמינים שנצפו או )למשל אוושה כמו( גופנית בבדיקה ממצא שנמצא לאחר כ"בד נעשית ההפניה

  מתאימים.

 

 במרפאה? נעשה מה

 משקל/גובה, סטורציה, )ל"ד, האחות ידי על הנעשות בדיקות בשילוב ע"י יעשה אצלנו האבחנה תהליך

  לב.-אקו וביצוע ילדים קרדיולוג רופא בדיקת אקג(,

 דם, )לחץ חיוניים סימנים יילקחו ראשוני, תשאול ייתבצע האחות. ידי על נעשיית הראשונית הבדיקה

  אקג. רישום צעויתב וגובה( משקל דופק, סטורציה,

  בהמשך(. )כמפורט אקו בדיקת גם תכלול רוב פי על אשר קרדיולוג בדיקת יבוצע מכן לאחר
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 יממה למשך האקג את בוחן אשר הולטר למכשיר המטופל את לחבר יכולים אנו קצב הפרעות של במקרים

 הפרעות על ותתלונ בוחנת אשר אירוע רשם לבדיקת המטופל את לשלוח היא נוספת אפשרות שתיים. או

  חודשים. מספר במשך קצב

ARDIOC-) מורכבת ריאתי-לבבי מאמץ ובדיקת לבבי מאמץ בדיקת היא במרפאה המבוצעת נוספת בדיקה

ESTT XERCISEE ULMONARYP) במאמץ. הנבדק מגבלות את בודקת אשר  

 לביצוע יבותבס תלויים המשך וטיפולי מעקב הבדיקה, תוצאות על אתכם ישוחח גור ד"ר הבדיקה לאחר

 ובתוצאותיה. הבדיקה

 

 

 

 ?לב אקו זה מה

 הלב מבנה את ומדגימה פולשנית אינה בדיקהה הלב. של (אולטרסאונד) קולית על סקירה היא לב אקו

 זרימותו המבנה מבחינת הגדולים הדם וכלי הלב מסתמי ,הלב חדרי מודגמים בדיקהה במהלך .ופעולתו

  ההמודינמי. התפקוד את משקפות שראו מבעדם הדם

 ?לב אקו בבדיקת צורך יש מתי

 של מקרים ,בלב אוושה שומע כשהרופא למשל .כלשהי לבבית לבעיה חשד יש כאשר מתבצעת הבדיקה

 .ועוד בוגרים או ילדים אצל מולדים לב מומי לזיהוי ,סדירות בלתי לב פעימות או נשימה קוצר

 ?הפעולה מתבצעת איך

 .הבדיקה לפני מוקדמת הכנה שוםב צורך אין

 .ילדים בקרדיולוגית מומחה מיינצר גור ר"ד מבצע אצלנו הבדיקה את

 החזה בית על שקוף ל'ג ימרח הבודק .העליון הגוף פלג את להפשיט כשיש בשכיבה נערכת הבדיקה

 משדר המתמר ,הנבדק של חזהו על יניח שאותו מתמר הנקרא ידני ממכשיר קול גלי להעביר המסייע

 .בלב הדם זרימת ושל וחלקיו הלב של תמונה היוצרים לאותות אותם ומתרגם גבוה בתדר קול גלי ןקןלט

 תופעות ונטולת כואבת אינה היא אולם החזה בית על הלחץ עקב מסוימת נוחות לאי לגרום יכולה הבדיקה

  כלשהו. סיכון או לוואי
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