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דף מידע למטופל המתאשפז עם כאבים בחזה
התאשפזת במחלקתנו לשם בירור האם הכאבים מהם אתה סובל הם ממקור לבבי.
תעוקת חזה ממקור לבבי נובעת מאיסכמיה ,כלומר מפער בין צריכת החמצן של הלב באותו הרגע לבין
אספקת החמצן אליו .הסיבה העיקרית לתעוקת חזה על רקע איסכמי היא חסימה של עורק כלילי (עורקי
הלב) באמצעות פקק טרשתי (אטרוסקלרוזיס) .מחלת לב איסכמית יכולה לפעמים להתפתח באופן חד
ומהיר להתקף לב.
גורמי סיכון למחלת לב איסכמית הינם :עישון ,סיפור משפחתי של מחלות לב ,חוסר פעילות גופנית,
השמנת יתר ,יתר שומנים בדם ,סוכרת ,יתר לחץ דם.
הטיפול הראשוני כשיש חשד למ חלת לב איסכמית הוא מתן טיפול נוגד קרישה על מנת להפסיק את
תהליכי חסימת העורקים על ידי קרישי דם .תרופות נוספות ניתנות במטרה להגביר אספקת הדם ללב על
ידי הרחבת כלי הדם ולהוריד את דרישת הלב לחמצן על ידי הורדת לחץ הדם והדופק.
הבירור הראשוני שתעבור במהלך אשפוזך כולל בדיקות דם ותרשימי אק"ג חוזרים .אנו מבקשים לדווח
בהקדם על כל כאב בחזה ,קוצר נשימה או כל תחושה אחרת ,שסביר שקשורה למצבך ,בהקדם על מנת
שנוכל להעריך התלונה בזמן הנכון.
במידה והבדיקות הראשוניות תקינות תעבור בדיקת מאמץ או אקו לב או שניהם לפי החלטת הרופא
הקרדיולוג .על פי כל הבדיקות יוחלט האם יש צורך בצנתור לב לפתיחת העורקים הכליליים.
אנו מבקשים לאור החשד שמדובר במחלת לב איסכמית והסיכון הכרוך בכך:
 לדווח על כל כאב בחזה
 להישאר במיטה מחובר למוניטור
 במידה וקיבלת אישור לכך ניתן להסתובב בתחומי המחלקה .אין לצאת מתחומי המחלקה ,אלא
באישור מפורש.
 לא לעשן בזמן האישפוז (העישון מכווץ את כלי הדם)
 בזמן הקבלה מומלצת ארוחה קלה בלבד ובכל מקרה יש להתייעץ עם הצוות
 במידה ויוחלט על הצורך בצנתור או בטיפול אחר הכרוך בהמשך אשפוז שמעבר ליממה הראשונה
תעבור לחדר אחר במחלקה( .חדרים  12+מיועדים רק לקבלה ראשונית +2 -שעות ראשונות)

לנוחיותך צוות מחלקת קרדיולוגיה עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף.
טלפון.40-6665666 ,40-6665666 :
בהצלחה
מחלקת קרדיולוגיה

