הכי טובה למשפחה

מטופל יקר,
הינך משתחרר מבית החולים לאחר ניתוח לב .לפניך הנחיות לטיפול
בבית אשר יועילו לך בתקופת ההחלמה:
תהליך ההחלמה הדרגתי והוא שונה מחולה לחולה ,דרושה סבלנות!

המערך לניתוחי לב וחזה

הדרכה למטופל
לאחר ניתוח לב

המידע כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות ,אך מיועד לנשים ולגברים כאחד .המידע
אינו מהווה חוות דעת רפואית ואינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי .למידע נוסף ניתן
לפנות לאתר הרשמי של מרכז רפואי רבין בכתובתwww.rmc.org.il :

עם חוברת זו הינך מקבל  3מעטפות זהות בתכולתן הכוללות :מכתב
סיכום רפואי )כולל גם תוצאות בדיקות דם אחרונות( ואק"ג אחרון.
 .1מעטפה אחת עבורך  -שמור אותה והיא תשמש אותך בכל
פנייה בעתיד לגורם מטפל.
 .2מעטפה שנייה לרופא המטפל  -מסור אותה
לרופא המשפחה שלך עד שבוע ימים מיום השחרור מביה"ח.
 .3מעטפה שלישית לרופא הקרדיולוג  -יש לקבוע תור לביקורת
אצל קרדיולוג ,בתוך חודש עד חודש וחצי לאחר הניתוח.
הפניה לקרדיולוג יש לקבל מרופא המשפחה.
הוצאת סיכות וביקורת פצע תתבצע כשבועיים מיום הניתוח .ביום
השחרור תקבל הזמנה למרפאת ניתוחי לב וחזה להוצאת סיכות.
יש להצטייד בטופס  ,17נא להביא עמך את מכתב השחרור.
מיקום  -מרפאת לב וחזה נמצאת בקומה השנייה בבניין מרפאות
חוץ)ׁ .מתחם המטולוגיה(

שיכוך כאבים

תזונה

לאחר השחרור מבית החולים אתה עשוי להמשיך ולחוש בכאב בתוך
ומסביב לחתכים הניתוחיים ,בנוסף לגירוי ולאדמומיות.
הכאב והנוקשות יכולים להיות מורגשים גם בגב ,בכתפיים ובצוואר.
רצוי לא להמתין עד שהכאב יהפוך לבלתי נסבל ,אלא ,לטפל בו עם
הופעתו ,מאחר שחולף פרק זמן עד שהתרופות מתחילות להשפיע.
אתה תוכל להבחין לאחר הניתוח ששינויים במזג האוויר ,שכיבה
בתנוחה אחת לאורך זמן או חוסר פעילות מספקת ,יכולים לגרום לך
להרגיש כאב.
מומלץ ליטול תרופות המוכרות לך ,המשפיעות עליך לטובה.

לאחר הניתוח ,על פי התייעצות עם דיאטנית ,יש להקפיד על צריכה
מרובה של חלבונים החיוניים לריפוי הפצע .החלבון במזון מצוי בעיקר
במוצרי חלב ,ביצים ,דגי ים ,עוף /הודו ובקר.
יש להמעיט בצריכה של שני סוגי שומן :שומן רווי ושומן טראנס.
מומלץ לאכול בעיקר דגנים מלאים כגון :לחם מחיטה מלאה,
שיפון מלא.
מומלץ לצרוך מזונות עשירים בסיבים תזונתיים כגון :שיבולת
שועל-קוואקר ,כל סוגי הקטניות.
שתייה :מומלץ להקפיד על שתייה של כ-ליטר וחצי נוזלים ביום
) 8כוסות(.
יש להגביל את צריכת הקפאין עד  300מ"ג קפאין ביום
)כ 3 -כוסות קפה ביום(.
מומלץ להימנע משתיית משקאות מוגזים.
לגבי אלכוהול ,מי שנוהג לשתות :עד  1מנת אלכוהול לנשים,
עד  2מנות לגברים ) 150מ"ל יין 350/מ"ל בירה( .רצוי לא
להתחיל לשתות אלכוהול אם אינך נוהג לשתות בדרך כלל.
מלח :יש להמעיט בצריכת מזונות עתירי מלח.
מומלץ להפחית בטיגון ולאכול מזון מבושל ,מאודה או אפוי.

הטיפול בפצע הניתוח
רחצה יומיומית של הפצע במים זורמים ובסבון נוזלי ,ללא שפשוף ,ניגוב
במגבת נקייה.
אין למרוח משחות משום סוג על חתך הניתוח ,אין צורך לכסות את
מקום הניתוח במידה שהפצע אינו מפריש.
במידה שמופיעים סימני זיהום בפצע הניתוח )אודם מקומי ,חום מקומי,
אם חום הגוף מעל  - 380יש לפנות לרופא המטפל.
מדידת חום הגוף תתבצע בשעות הערב )אין למדוד חום לאחר אוכל
חם או שתייה חמה(.
יש להימנע ממקלחות חמות העלולות לגרום לעייפות ולסחרחורת.
אין להיכנס לג'קוזי ולסאונה בשלושת החודשים הראשונים לאחר
הניתוח ובהמשך  -באישור רופא בלבד.
אם הינך חולה סוכרת -חשוב לשמור על ערכי סוכר מאוזנים בדם
על מנת למנוע זיהומים.
לנשים מומלץ לאחר ניתוח ללבוש חזייה תומכת.
על מנת למנוע נפיחות ברגליים ,חשוב לגרוב גרביים אלסטיות,
מכפות הרגליים עד מעל הברך ,במשך  6שבועות ,ולהסירם לפני
השינה.

טיפול תרופתי
בשבוע הראשון עליך ליטול טיפול תרופתי על-פי הוראות רופא
המחלקה )כמפורט במכתב הסיכום הרפואי( ולאחר מכן על-פי
הוראות הרופא המטפל/הקרדיולוג המטפל .אין להפסיק נטילת
תרופות או לשנות מינון התרופה ללא ייעוץ רופא.

פעולות ומנוחה
במהלך שלושת החודשים הראשונים ,עצם בית החזה )סטרנום( עוברת
תהליך של איחוי.
בתקופה זו יש להמנע מהפעילויות הבאות:
 .1הרמת משאות מעל  3-2.5ק"ג ) 3-2שקיות חלב(
 .2פתיחת חלונות ודלתות הזזה ,והזזת ריהוט כבד.
 .3שטיפת רצפות ,הפעלת מכשירים הדורשים מאמץ והפעלת ידיים
וכתפיים.
 .4נהיגה ,רכיבה על אופניים ואופנוע .יש להימנע מנהיגה בחודש וחצי
הראשונים לאחר הניתוח עקב זמן תגובה איטי.
מומלץ לשבת ברכב במושב האחורי ולהשתדל שחגורת הבטיחות לא
תלחץ על בית החזה )ישנה חובה לחגור חגורת בטיחות(.
 .5יש להימנע מהצלבת הרגליים )הנחת רגל על רגל( בעת הישיבה -
למטופלים אשר עברו ניתוח מעקפים.
 .6שכיבה במיטה מיועדת רק למנוחת הצהריים והלילה ,במשך היום יש
להימנע ככל האפשר משכיבה ממושכת במיטה ,הגורמת לסחרחורת
ולעייפות כללית.
 .7קימה מהמיטה תעשה בהדרגה .תחילה יש להתיישב במיטה ולהוריד
רגליים ,לחכות מעט ואז לקום .יש להימנע מעמידה ממושכת במקום
אחד.
 .8בעת ישיבה ממושכת מומלץ להרים רגליים על כיסא ולתרגל
סיבובים של כפות הרגליים להמרצת מחזור הדם.

פעילות גופנית
הליכה היא הפעילות המועדפת לאחר ניתוח לב ,בתנאי שהיא נעשית
במישור ,במזג אוויר נעים ובטווח זמן של ארבע שעות לפחות מארוחה
כבדה.
מומלץ ללכת עם מלווה ,ורצוי לקחת בקבוק מים.
בשבוע הראשון לאחר השחרור יש להתחיל ללכת עד  20דקות מדי יום
בהתאם להנחיות ,ליכולת ולהרגשה האישית .הפסקה כל מספר דקות
במידת הצורך ,משך ההפסקה לפי הרגשתך האישית.

יש לזכור כי הניידות ופעילות היום יום תורמות להמרצת מחזור
הדם ולחיזוק הלב ,לאוורור הריאות ,למצב הרוח ,לתיאבון
ולשמירת מחזור ערות/שינה ולכן ,הן חשובות להחלמה.
יש לעלות מדרגות באיטיות ,לעצור למנוחה כל  4-3מדרגות.
במידת הצורך יש להציב כיסא למנוחה ע"י המלווים.
במידה ומופיעים תוך כדי פעילות הסימנים הבאים :עייפות יתר,
הזעת יתר ו/או דופק מהיר יש להפסיק פעילות ,לנוח ולהתייעץ
עם רופא לגבי המשך הפעילות.
שחייה אסורה במשך  3חודשים.
רצוי להתחיל בפעילות שיקומית קבועה ומבוקרת במכון לשיקום
חולי לב.

פעילות מינית
רצוי לחזור בהדרגה ,לקיימה באווירה נינוחה ,מס' שעות לאחר
ארוחה כבדה ולא לאחר מקלחת חמה.
ייתכן ,לעיתים ,שהדחף המיני יפחת בתקופה הראשונית שלאחר
הניתוח ,זהו מצב זמני ואין סיבה לבהלה .סבלנות ותקשורת טובה
בין בני הזוג חשובים כאן.
במידה והינך מתעייף וחש בדופק מואץ או בקוצר נשימה ,יש לנוח
מס' דקות.
המאמץ הפיזי שביחסי מין שווה ערך למאמץ שבעליית שתי
קומות של מדרגות ולכן אם הנך מסוגל לבצע מאמץ זה ללא
קושי ,כאב ,קשיי נשימה או לחץ בחזה  -סימן שאפשר להתחיל.
מומלץ ליהנות בהתחלה מתנוחות מוכרות שאינן דורשות מאמץ
פיזי רב .במידה שהצלקת עדיין כואבת ,ניתן לקיים יחסי מין
בתנוחת שכיבה על הצד ,במצב זה יש פחות לחץ על בית החזה
והנשימה קלה יותר.
אם קיים קושי בתפקוד המיני שלושה חודשים אחרי הניתוח
מומלץ לפנות למרפאה המתמחה בנושא זה.

רצוי להישקל שלוש פעמים בשבוע ולרשום את הנתונים.
מומלץ להביא את הנתונים למרפאת הביקורת או להתייעץ עם
הרופא המטפל.

אגרף ידך ,ישר את אצבעותיך
וכופף את שורש כף היד
כלפי מעלה .חזור על
התרגיל  10פעמים

בישיבה או בשכיבה על
הגב ,כופף ויישר את
העקבים בזריזות
חזור  10פעמים

חזרה לעבודה
בישיבה על כסא
הרם את רגלך מעל הכסא
כשהברך כפופה.
החזר למקום
חזור על התרגיל  10פעמים

לאחר חופשת החלמה של כחודש וחצי ,תוכל לשוב לעבודתך
בהדרגה.
במידה שנדרשת עבודה פיזית ,יש להישמע להמלצת הרופא
המטפל או לפנות לרופא תעסוקתי.

התוויות מיוחדות למטופלים לאחר ניתוח מסתם
יש להקפיד על היגיינה אוראלית ,מניעת זיהומים באזור הפה
וביקורת חצי שנתית אצל רופא שיניים )זיהום בפה עלול לגרום
לפגיעה בלב(.
בכל בדיקה או טיפול כירורגי יש להתייעץ עם הרופא המטפל
באשר לצורך בנטילת אנטיביוטיקה.
לנוטלים קומאדין )תרופה לדילול דם(  -קיים דף הדרכה נפרד.

כופף את המרפק ויישר
אותו
חזור על התרגיל  10פעמים

שב על כסא עם כרית
מתחת לברך
משוך את הבהונות למעלה
כווץ את החלק הקדמי של
שרירי הירך
וישר את ברך באיטיות
החזק מס' שניות
חזור  10פעמים

הימנעות מעישון
לך עד  20דקות
מידי יום
עם הפסקה למנוחה

תרגילים מומלצים לביצוע כ 4-5 :פעמים ביום ,הליכה מידי יום.

שמירה על משקל גוף

המנע מעישון ואל תאפשר לאחרים לעשן לידך .הרעלים
שבסיגריות מסכנים את חייך.

זכויות המטופל לאחר ניתוח לב
לפני שאתה קורא את המידע שלהלן חשוב שתדע :ייתכן מאוד שלחלק
מהזכויות שלהלן אתה זכאי ולחלקן לא .כל מקרה נדון לגופו ע"פ נוהלי
קופות החולים והביטוח הלאומי
לאחר ניתוח לב פתוח כדאי לפנות לביטוח לאומי ולקופת החולים כדי
לבחון זכויותיך ע"פ קופ"ח עמה אתה נמנה )כללית ,לאומית ,מכבי,
מאוחדת( ,סוג הביטוח בו אתה מבוטח )רגיל ,מושלם ,זהב ,ביטוח
סיעודי ,וכד'( וזכויותיך לקצבה מהבטוח הלאומי.

נושאים רלוונטיים:
הבראה לאחר ניתוח לב במימון קופ"ח )עפ"י רשימה של קופ"ח(.
התעמלות שיקומית לאחר אירוע לב.
תרופות בסל  -בהנחה.
ביטוח סיעודי.
לבירור הנושאים שלעיל ניתן לפנות למוקדי קופות החולים הר"מ:
קופ"ח כללית*2700 -
קופ"ח לאומית1-700-507-507 :
קופ"ח מאוחדת*3833 :
קופ"ח מכבי*3555 :

חלק גדול מזכויותיך נבחנות בהתאם למצבך התפקודי ,גילך,
הכנסותיך וקריטריונים של הביטוח הלאומי וקופ"ח.

דרכים ליצירת קשר
המחלקה לניתוחי לב וחזה 03-937-6708 -
03-937-6706
03-937-6707
עובדת סוציאלית -

חשוב לזכור:
הרם רגליך בזמן ישיבה ממושכת.
הגבל צריכת מלח ושומנים במזון.
הקפד ליטול את הטיפול התרופתי כנדרש.
חשוב לאזן פעילות גופנית ומנוחה.
קבע תור לרופא המשפחה עד שבוע לאחר השחרור,
ולקרדיולוג עד חודש /חודש וחצי לאחר השחרור.
זכור להגיע לביקורת ולהוצאת סיכות בתאריך שנקבע לך.
שקול את עצמך ותעד זאת.
דאג להתקלח מידי יום ובדוק את חתך הניתוח.

הימנע:
מעישון או מסביבת מעשנים.
מנהיגה בחודש וחצי הראשונים
נשיאת משאות כבדים
מריחת קרמים או משחות על אזור הניתוח

צור קשר עם הרופא אם:
יש אודם מפושט ,כאב והפרשה מאזור חתך הניתוח.
יש חום מעל  380מעלות.
קושי בנשימה שלא חולף במנוחה.
שינויים בקצב הלב.
סוכרת לא מאוזנת
עצירות מתמשכת או הפרעה במתן שתן.
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