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רגעי האמת האלה ממוקדים במפגש הטיפולי¨ בו כל 
מפגש הוא קריטי¨ וכל אמירה ומגע קשורים לעתים 

קרובות לכאב¨ לחרדה או למצוקהÆ המפגשים האלה¨ 
וכל מה שקורה לפניהם ואחריהם מייצרים את ¢חווית 

הטיפול¢Æ יחס אנושי¨ חמלה¨ אמפתיה¨ אכפתיות¨ 
הוגנות¨ רגישות וכבוד למטופל¨ הם מרכיב הכרחי 

Æבטיפול רפואי שלם

בשונה מארגוני שירות אחרים¨ שירות במערכות 
Æבריאות הוא במהותו עיסוק בחיים של אנשים

כדי לטפל במטופל אנחנו נוגעים בו¨ בודקים אותו¨ 
מכאיבים לו¨ ומקווים בסופו של דבר לרפא¨ להקל 
ולתמוךÆ עבורנו ועבור מטופלינו כל רגע הוא ¢רגע 

האמת¢Æ רגעי האמת האלה 

ממוקדים במפגש הטיפולי¨ בו כל מפגש הוא קריטי¨ 
וכל אמירה ומגע קשורים לעתים קרובות לכאב¨ 

 Æלחרדה או למצוקה
המפגשים האלה¨ וכל מה שקורה לפניהם ואחריהם 

מייצרים את ¢חווית הטיפול¢Æ יחס אנושי¨ חמלה¨ 
Æאמפתיה¨ אכפתיות¨ הוגנות¨ רגישות וכבוד למטופל

רגעי האמת האלה ממוקדים במפגש הטיפולי¨ 
בו כל מפגש הוא קריטי¨ וכל אמירה ומגע 
קשורים לעתים קרובות לכאב¨ לחרדה או 
למצוקהÆ המפגשים האלה¨ וכל מה שקורה 

 Æ¢לפניהם ואחריהם מייצרים את ¢חווית הטיפול
יחס אנושי¨ חמלה¨ אמפתיה¨ אכפתיות¨ הוגנות¨ 

רגישות וכבוד למטופל¨ הם מרכיב הכרחי 
Æבטיפול רפואי שלם

בשונה מארגוני שירות אחרים¨ שירות במערכות 
Æבריאות הוא במהותו עיסוק בחיים של אנשים
כדי לטפל במטופל אנחנו נוגעים בו¨ בודקים 
אותו¨ מכאיבים לו¨ ומקווים בסופו של דבר 

לרפא¨ להקל ולתמוךÆ עבורנו ועבור מטופלינו 
כל רגע הוא ¢רגע האמת¢Æ רגעי האמת האלה 
ממוקדים במפגש הטיפולי¨ בו כל מפגש הוא 

קריטי¨ וכל אמירה ומגע קשורים לעתים קרובות 
לכאב¨ לחרדה או למצוקהÆ המפגשים האלה¨ 

Æוכל מה שקורה לפניהם

המערך לקרדיולוגיה
עלון מידע למטופל

 אוטם
שריר 

הלב

מרכז רפואי רבין - מובילים רפואה ישראלית



מטופל יקר 
אוטם שריר הלב, הנקרא גם התקף לב, נגרם כתוצאה מהפרעה חמורה באספקת הדם 

לשריר הלב, עד כדי פגיעה ברקמת הלב וסיכון החולה. 

 לרפואה הקרדיולוגית יש כיום מגוון דרכי טיפול ופתרונות מצילי חיים לבעיה זו. הודות לכך,
לרוב ניתן לחזור לאחר אוטם שריר הלב לשגרת חיים תקינה באיכות חיים טובה.

בחוברת זו ריכזנו עבורך מידע בנושאים שונים הרלוונטיים לאוטם שריר הלב: הסימנים 
לאוטם, דרכי הטיפול, תוכנית השיקום וההתמודדות, זכויות המטופל והרגלי חיים נכונים.

אנו במערך לקרדיולוגיה עושים הכול כדי להעניק לך טיפול רפואי מעולה, ולסייע לך 
להשיג החלמה מלאה ושיבה מהירה ככל האפשר לחיים רגילים. לשם כך נדרש גם שיתוף 

הפעולה שלך ומעורבותך בכל תהליך ההחלמה. חוברת זו תסייע לך בכך.

אנו מאחלים לך התמודדות קלה ובריאות טובה, ועומדים לרשותך בכל שאלה נוספת.

צוות המערך לקרדיולוגיה



הלב – בזרימה מתמדת
הלב הוא משאבה הבנויה מארבעה חללים: שני חללים עליונים הנקראים עליות )עלייה 

שמאלית ועלייה ימנית(, ושני חללים תחתונים הנקראים חדרים )חדר שמאלי וחדר ימני(. 
תפקיד הלב הוא להזרים דם עשיר בחמצן מצדו השמאלי אל הגוף, ולהזרים דם דל 

בחמצן מהצד הימני לריאות, ומשם לצד השמאלי וחוזר חלילה. זרימת הדם בכיוון הרצוי 
מתאפשרת על ידי מסתמים הממוקמים בין חללי הלב. הזרימה נעשית באמצעות כיווצים 

של הלב. כל סדרת כיווצים נקראת פעימת לב. 

שריר הלב עצמו מקבל את אספקת הדם שלו ממערכת כלי דם עורקיים, הנקראים 
העורקים הכליליים )איור 1(. 

העורקים הכליליים, המסודרים בצורת עץ, עוטפים את הלב ומזינים את רקמת שריר הלב 
בדם עשיר בחמצן. 

איור 1: עץ העורקים הכליליים מסביב הלב



כשיש הפרעות בתפקוד הלב
כאשר נוצרות היצרויות וחסימות בעורקים הכליליים, משתבשת אספקת הדם ללב. יש 

לכך מספר גורמים אפשריים:

התפתחות טרשת עורקים: הצטברות של משקעים שומניים בדופנות העורק הגורמים 	 
להיצרות העורק עד כדי חסימתו. ההצטברות עשויה להתרחש באופן הדרגתי לאורך 

 החיים עד להגעה למצב של חסימה מוחלטת של העורק.
ידועים מספר גורמי סיכון למחלת לב טרשתית: עישון, השמנת יתר, סוכרת, רמות 

כולסטרול לא תקינות, יתר לחץ-דם, היסטוריה משפחתית של מחלת לב וגיל מבוגר. 
גורמים אלו נחלקים לכאלה שניתנים לשינוי )עישון והשמנה למשל( וכאלה שלא )גיל 

והיסטוריה משפחתית(. 

התפתחות קרישי דם החוסמים את העורק הכלילי, ומונעים את מעבר הדם לשריר הלב 	 
)איור 2(. קרישי הדם יכולים להתפתח כתוצאה מטרשת הבוקעת את הדופן או כתוצאה 

מאירוע טראומטי חד פעמי. 

איור 2: חסימת העורק על ידי קריש דם

כאשר העורק נחסם באופן מוחלט, נפגעת זרימת הדם הכלילית לחלק משריר הלב, ועלול 
אף להיווצר נמק של שריר הלב באותו אזור, תוך דקות עד שעות בודדות. זהו אוטם שריר 

הלב או בכינויו המקובל, התקף לב. 

הביטוי לכך יהיה בדרך כלל כאבים עזים וקוצר נשימה. זהו מצב חירום המחייב הגעה 
מיידית לבית החולים, לטיפול על ידי קרדיולוגים. יעד הטיפול הוא חידוש מיידי של אספקת 

הדם לשריר הלב. הטיפול יכלול בדרך כלל טיפול תרופתי משולב בצנתור. 



האם זה התקף לב - כיצד מאבחנים?
כאשר חולה מגיע לבית חולים עם חשש להתקף לב, קובעים הרופאים את האבחנה האם 

אכן מדובר בהתקף לב, על פי הנתונים הבאים:

ההסתמנות )ההופעה( הקלינית - התסמינים, או התחושות, אשר מתאר החולה בפני . 1
הצוות המטפל, בנוסף לממצאים בבדיקה גופנית. חשוב לשלול גורמים אחרים העשויים 

לגרום לכאב בחזה.

אק"ג – בדיקה הרושמת את הפעילות החשמלית של הלב, והיא מאפשרת לזהות מצב . 2
תקין או חריג, כמו התקף לב. )איור 3(.

בדיקות דם – המאפשרות לזהות נוכחות סמנים, כדוגמת חלבון הטרופונין, המעידים על . 3
מוות של תאי שריר במצב של פגיעה חמורה באספקת הדם.

 בדיקות נוספות - במקרים מסוימים האוטם יוגדר ויאופיין בבדיקות נוספות:. 4
אקוקרדיוגרפיה )אקו לב(, צנתור כלילי אבחוני, MRI, מיפוי לב ו-CT של הלב.

איור 3: תרשים אק"ג



איך מטפלים באוטם שריר הלב?
הטיפול באוטם שריר הלב הוא בדרך כלל משולב – צנתור דחוף וטיפול תרופתי. לאחר 

הצנתור נשאר המטופל לאשפוז למשך מספר ימים, להמשך ההשגחה ולמתן התרופות 
השונות המיועדות אף הן למניעת הישנות החסימה. במהלך האשפוז עצמו החולה יידרש 

למנוחה, יעבור ניטור קפדני של מדדים שונים, ובמידת הצורך יקבל עירוי נוזלים וחמצן. 
במקרים רבים גם תינתנה תרופות להרגעה, להקלה על כאבים ועוד.

נפרט כל אחד מסוגי הטיפול:
צנתור 

במרבית המקרים של אוטם שריר הלב, יש לבצע צנתור כלילי בהקדם. מידת הדחיפות נקבעת 
ע"י הצוות הרפואי, בהתאם למצבו של המטופל. הצנתור הוא פעולה מלעורית )מבוצעת 
באמצעות החדרת צנתר דרך העור(. הצנתר, צינור חלול בקוטר של כ-2 מ"מ, עובר דרך העור 

ומוחדר לתוך העורק דרך היד או המפשעה, על פי בחירת המצנתר )איור 4(.

איור 4: צנתור דרך המפשעה וצנתור דרך כף היד 

הצנתר מובל לתוך עץ העורקים הכליליים העוטפים ומזינים את הלב, ודרכו מוזרק חומר 
ניגוד המדגים את ההיצרויות המחייבות טיפול. את הרחבת העורק מבצעים באמצעות בלון 
המוחדר על ידי הצנתר. הבלון מתנפח ומרחיב את ההיצרות בעורק. על פי רוב מושתל בעורק 
תומכן גלילי )"סטנט"(, שימנע את סגירתו מחדש של העורק ויאפשר זרימת דם דרכו )איור 5(.

מיקום החדרת צנתר דרך המפשעה

מיקום החדרת צנתר 
דרך היד



טיפול תרופתי
עם הגעת החולה לבית החולים יוחל בטיפול תרופתי, לצורך שיפור ושמירה על התפקוד הלבבי, 
ולמניעת הישנות החסימה. הטיפול התרופתי יינתן על פי שיקול הקרדיולוגים במהלך האשפוז, 
ובמידת הצורך יירשם כטיפול קבוע לאחר השחרור מבית החולים. הטיפול התרופתי עשוי לכלול:

תרופות המונעות היווצרות קרישי דם, כגון קלקסן והפרין – הניתנות באשפוז. . 1

נוגדי צימוד הטסיות – תרופות המונעות היווצרות הקרישים שגרמו לאוטם מלכתחילה. . 2
לדוגמה: אספירין, פלביקס, אפיאנט וברילינטה. 

חוסמי ביתא - תרופות המפחיתות את לחץ הדם והדופק, מפחיתות את דרגת . 3
ההתכווצות ואת רמת ה"עומס" על שריר הלב ומשפרות את זרימת הדם בעורקים 

הכליליים. לדוגמה: דרלין, קרדילוק, נורמיטן, דימיטון. 

מעכבי האנזים אנגיוטנסין )ACE( – תרופות המפחיתות לחץ דם, מקלות על פעולת . 4
הלב ומונעות הופעה של תהליכים הרסניים במבנה הלב ובהרכבו. לדוגמה: טריטייס, 
אנלדקס, קונברטין. חלופה אפשרית, לחולים הסובלים מתופעות לוואי הינה - קבוצת 

תרופות ממשפחת ה-ARB )אוקסאר, לוסרטן, דיובאן, אטקנד(. 

סטטינים - מפחיתים את רמות הכולסטרול בדם, ומונעים היווצרות רובד טרשתי בעורקי הלב . 5
 ובשאר העורקים בגוף, כולל בעורקי המוח וברגליים. לדוגמה: סימוביל, ליפיטור, קרסטור.

לכל התרופות האמורות לעיל ייתכנו תרופות גנריות חלופיות.

תרופות נוספות עשויות להינתן למטופל, בהתאם לצורך הייחודי של המטופל . 6
ולשיקולו של הרופא המטפל. 

איור 5: סטנט מושתל בדופן העורק



מוכנים לחזור לחיים, בית החלמה
כל מטופל לאחר אוטם שריר הלב, זכאי לאחר השחרור מבית החולים ל- 5 ימים בבית 
החלמה, המיועד למבוטחי כל הקופות. השהייה היא בתנאי פנסיון מלא וכוללת מעקב 

רפואי של אחות טיפול נמרץ ורופא קרדיולוג. 

השהות בבית ההחלמה מיועדת להקנות למטופל מידע והדרכה שיאפשרו לו לסגל לעצמו 
אורח חיים נכון, אשר יאפשר לו חיים בריאים ותקינים ככל האפשר. תוכנית ההדרכה 

במקום כוללת הרצאות של אנשי מקצוע כמו דיאטנים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים 
ופיזיותרפיסטים בנושאים רלוונטיים כגון: טיפול תרופתי, תזונה נכונה, הרגלי חיים, פעילות 
גופנית לחולי לב, שיקום לאחר אירוע לב, בניית תוכנית אימון אישית ועוד. בבית ההחלמה 

תבוצע גם הערכת הרמה התפקודית של המטופל.

יש לציין כי השהות בבית ההחלמה אינה חובה, ומטופל המעדיף זאת – יכול להשתחרר 
מיד לביתו. אולם יש להביא בחשבון את היתרונות של תוכנית החלמה מסודרת.

שיקום הלב – מגיע לך. חשוב לך
בנוסף לתוכנית ההחלמה, כל מבוטח בשירותי בריאות כללית, לאחר אוטם בשריר הלב 
 והשתלת תומכן בצנתור, זכאי גם לשיקום לבבי. לצורך כך יש להצטייד בטופס התחייבות מתאים
)טופס 17(. למבוטחים בקופות אחרות, מומלץ לברר את זכאותם בקופה בה הם מבוטחים.

שיקום לבבי הנו תהליך של בנייה מחדש וחיזוק שריר הלב, במסגרת התעמלות במכון 
שיקום הלב, תחת הדרכה מובנית של אנשי מקצוע והשגחה רפואית )איור 6(. 

הפעילות, בליווי ובמעקב צמוד של צוות רפואי, מתבצעת בחדר כושר שיקומי הכולל ציוד 
מתאים. תוכנית האימון מותאמת במיוחד לגוף לאחר אוטם שריר הלב. התרגילים עוזרים 

להפחית כאב וחולשה, מחזקים את השרירים, תורמים לתפקוד המפרקים ומשפרים 
את זרימת הדם בגוף. תרגול מתמשך תורם לשיפור תפקוד מערכת הנשימה, הפחתת 

בצקות וחיזוק הגפיים. מחקרים הראו, כי אנשים שעסקו בפעילות גופנית לאחר אוטם נהנו 
מתוחלת חיים ארוכה יותר ומאיכות חיים טובה יותר.

בנוסף לפעילות הגופנית המבוקרת, כוללת תוכנית השיקום גם הדרכה לתזונה נכונה 
ולהתמודדות עם מתחים.



החיים שאחרי – הרגלים חדשים
לאחר אוטם שריר הלב אפשר ורצוי לחזור לחיים מלאים, אך עליך לסגל לעצמך הרגלי חיים נכונים 

ובריאים, כדי להבטיח את הצלחת השיקום ואי הישנות של אירועי הלב. 

מה צריכים לכלול חייך החדשים?
פעילות ספורטיבית קבועה - בתוכנית לשיקום לבבי מתווים למטופל את תוכנית האימון המתאימה לו. 	 

כדאי לדעת כי בשלבים הראשונים של השיקום מומלץ לשוב לפעילות בהדרגה ותחת הנחיית צוות 
מוסמך לכך, כמו למשל צוות מכון השיקום. בטווח הארוך, ההמלצה היא לבצע פעילות גופנית סדירה 

המשלבת אימון אירובי מדורג של לפחות 3 פעמים בשבוע למשך 30 דקות בכל פעם, עם פעילות 
הדורשת כוח.

 דיאטה דלה בשומנים 	 
* הפחתת רמת ה-LDL )הכולסטרול הרע( בכ-50% לעומת הרמה בבסיס, תוך שאיפה להגיע לרמה 

 מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל – תוך מעקב רפואי אצל רופא המשפחה. 
* ירידה במשקל כאשר מטרת ה-BMI )יחס בין משקל לגובה2( היא 25 ומטה.

איזון לחץ הדם - לערכי מטרה של 135/85 ± 5 ממ"כ.	 

איור 6: פעילות במכון שיקום לב פעיל



הימנעות מוחלטת מעישון סיגריות - אם הנך מעשן, עליך להפסיק מיד. הוכח כי עישון מזיק לבריאות 	 
 וכי הוא קשור ישירות לפגיעה בעורקים הכליליים,  ומאיץ תהליכים של הסתיידות עורקים וגרימת

אוטם שריר הלב. אם אתה זקוק לעזרה בהפסקת עישון, ניתן לפנות לכל מרפאה של הקופה שלך, 
ושם יפנו אותך לסדנאות למניעת עישון, הניתנות חינם לכל מבוטח.

הפחתת מתח נפשי - במידת האפשר )עיין בסעיף: "צריך פסיכולוג?"(	 

פעילות מינית - כן, אפשר לחזור לפעילות מינית, בהדרגה. הדבר תלוי בהרגשתך ובמצבך 	 
הרפואי. פעילות מינית נחשבת כפעילות גופנית מאומצת, מאחר שבדרך כלל בשעת קיום יחסי 
מין, הלב פועם במהירות וקצב הנשימה גובר. נהוג להשוות את המאמץ בפעילות מינית לעליית 
שתי קומות במדרגות. אם אין קושי או תעוקה בפעילות זו, סביר מאוד שניתן לקיים יחסי מין. 
חשוב להדגיש כי ישנן תרופות הנכללות בטיפול הרפואי, שעלולות לפגוע בתפקוד המיני באופן 
זמני. תרופות שמטרתן שיפור התפקוד המיני עלולות להיות מסוכנות למטופל לאחר אוטם. על 

כן יש להתייעץ בנושאים אלו עם הרופא המטפל.

נהיגה וטיסות - כאמור, החזרה לשגרה לאחר אוטם שריר הלב יכולה להיות מלאה, ולכן תוכל 	 
להמשיך לנהוג ולטוס לחו"ל, תוך שימת לב למספר הנחיות. בנהיגה, יש להקפיד על חזרה הדרגתית 
 ומתונה. בהתחלה, הימנע מנהיגה ארוכה ומאומצת ועלה בהדרגה לנהיגה מלאה. לגבי טיסות, 
לא מומלץ לטוס בחודשים הראשונים לאחר השחרור מבית החולים. גם חברות הביטוח אינן 
מבטחות נוסעים שעברו צנתור והשתלת תומכן במחצית השנה הראשונה לאחר האירוע. לכן כדאי 
להמתין חצי שנה עד הטיסה הראשונה, ובכל מקרה להתייעץ ולעשות את הבירורים המתאימים.

צריך פסיכולוג? - אוטם שריר הלב אינו אירוע פשוט גם מבחינה נפשית. מדובר בדרך כלל 	 
באירוע פתאומי, שדורש טיפול מיידי,  בסדרה של פעולות רפואיות דחופות ודרמטיות הכוללות 
גם אשפוז בבית חולים. לעיתים אתה מוצא עצמך מאובחן לראשונה בחייך כחולה לב. עליך 
להסתגל לשינוי משמעותי בהרגלי חייך ולהיכנס למשטר של תרופות ומעקב רפואי. אתה, וגם 
הקרובים אליך, עשויים לחוות תחושות של אי-ודאות, שינויים במצב הרוח וחששות לגבי העתיד. 
לרוב מדובר בתגובות נורמטיביות המאפיינות תהליך של הסתגלות לאבחנת מחלה, והן נוטות 
להצטמצם באופן טבעי כעבור מספר שבועות. ניתן גם להיעזר בסדנאות תמיכה לחולי לב 

המתקיימות במכונים ובמרכזים הרפואיים השונים.

כדאי לפנות לאבחון פסיכולוגי רפואי כאשר התחושות הינן עמוקות ומתמשכות: חרדה או שינויים 
עוצמתיים במצב רוחך, אשר משבשים את תפקודך ואת איכות חייך.

מחקרים מראים כי דיכאון וחרדה נפוצים יותר בקרב מטופלים עם מחלת לב, ואלו עלולים 
אף להוות גורם סיכון למחלות לב נוספות. חשוב שתדע שקיימים כיום טיפולים פסיכולוגיים 

ותרופתיים יעילים להתמודדות עם מצבים אלו.



מעקב רפואי

למרות המצב הקשה שהיית בו, המעקב הרפואי אינו אמור להכביד עליך. מומלץ להיבדק 
כחודש עד 6 שבועות לאחר השחרור, לכל המאוחר. המעקב מתבצע במרפאה לקרדיולוגיה 
בבית החולים או אצל רופא קרדיולוג בקופה בה אתה מבוטח. בהמשך, צפויה להידרש ביקורת 
רק במסגרת תקופתית. הרופא הקרדיולוג עשוי להמליץ על בדיקות מעקב מיוחדות, כגון 

מיפוי לב, אקוקרדיוגרפיה )אקו לב( או מבחן מאמץ. 

מתי כדאי לפנות לעזרה רפואית?

במקרים הבאים יש לפנות מיידית לטיפול באמצעות צוות רפואי:

כאב או לחץ בחזה, הדומים לאלה שהופיעו בזמן האוטם.	 

קוצר נשימה או קושי בנשימה.	 

דפיקות לב המלוות בסחרחורות, חולשה או קוצר נשימה או אירוע עילפון. 	 

שטף דם גדול באזור הכנסת הצנתר.	 

 * מטעמי נוחות המידע נכתב בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים – זכר ונקבה
  המידע אינו מהווה חוות דעת מקצועית ואינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי.
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