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שכיחות מחלת הלב

לתחלואה ולתמותה בעולם  העיקרי השני מחלות הלב וכלי הדם הן הגורם •

(2018. )המערבי

.ניתן למנוע את הופעתן ואת התקדמותן•



?מהי טרשת עורקים
זהו תהליך של שקיעת שומנים בדופן הפנימית של העורק  •

כאשר  . אשר גורם לחסימת זרימת הדם באופן הדרגתי

נפגעת אספקת הדם לאזור  , העורק נחסם לחלוטין
. והתאים מתים מחוסר חמצן



?כיצד נוצר אוטם שריר הלב 
 בעקבותיו מופעלת  , הטרשתימתרחש כאשר נוצר סדק ברובד אוטם

בשלב זה . ונוצר קריש דם החוסם את העורקהקרישה מערכת 
.משריר הלבלחלק מופסקת אספקת הדם 

 שריר שנפגע מאבד את , בתאי השריר מתחילה תוך דקותהפגיעה
ולקחת חלק בפעילות התקינה של שריר  , ולהתכווץלשוב יכולתו 

.הלב

%85 במהלך השעתיים הראשונותנוצר מנזק





לב האישה

התסמינים להתקף לב  ! שימו לב

אצל נשים שונה מאלה אצל  
,  קוצר נשימה)גברים 
הקאה וכאב בחלק האחורי  /בחילה

.(של הלסת









שומני הדם

שומני הדם– LDL – מתחת ל " כולסטרול רע"

!55-מתחת ל–לאחר אוטם – ;ל"ד/ ג "מ70

HDL "ואף )ל"ד/ג"מ40מעל " כולסטרול טוב

( .  בנשיםל"ד/ג"מ50מעל 

 יש להשתדל לשמור על רמת

.  ל"ד/ג"מ150של פחות מ ( TG)טריגליצרידים



יש שתי תופעות לוואי עיקריות אשר לסטטינים

-לעתים נדירותמתרחשות 

 מהמקרים יכולה להיות פגיעה בתפקודי  2%עד )עליה באנזימי הכבד

אולם היא לרוב אינה משמעותית אם היא  , כבד עם עלייה באנזימים

(אינה מעל סף מסוים

 יש סיכון סטטיניםמהאנשים הנוטלים 1.5%-אצל כ–כאבי שרירים

מלבד כאבי שרירים תיתכן התפרקות והתנוונות של  . לכאבי שרירים

כשלעצמו  רבדומיולוזיס. רבדומיוליזיס-הקרויה, רקמת שריר השלד

לרבדומיוליזיסהסיכון . עלול להביא לאי ספיקת כליות חריפה ולמוות
הסטטיניםבמרבית 0.5%היה 



לסטטיניםחלופה 
 כללסטטיניםבמידה ואינך יכולה לסבול ,

–קיימות אפשרויות נוספות 

איזיטרול  ,

 זריקותPRALUENT & LEQVIO



(  אם קיימת)טיפול בסוכרת 

איזון לפי המוגלובין מסוכרר( HB A1C ) 
המלצה לטפל ב)7%-לפחות מ

JARDIANCE&METFORMIN)

טיפול בטרום סוכרת(HBA1C 7%-ל6בין)

פעילות גופנית  , המלצה להתחיל דיאטה )

(METFORMINו



הפסקת עישון

https://www.cancer.org.il/template/default

.aspx?PageId=6507



יתר-השמנת

 נעשית על ידי חישוב היחס בין המשקל לגובה" השמנת יתר"או " עודף משקל"הגדרת .

מדד זה  . המועלים בריבוע( במטרים)לגובה ( ג"בק)חלוקת המשקל : הנוסחה המדויקת היא

.2מ\ג"היחידות הן ק .BMIאו באנגלית, נקרא אינדקס מסת הגוף



עוד מדדים להשמנת יתר

  היקף מותניים באזור הטבור שהוא

או ,לגבר( 'אינץ40או )מ "ס102מעל 
.לאישה( ' אינץ34)מ "ס86



חזרה למיניות בריאה

Is sex safe for heart disease patients?

קוצר  , ללא כאבים חריפים)יציבהלב כאשר מחלת 1.
(במאמץ נשימה 

שבועות לאחר ניתוח לב  4-8. לאחר אוטםשבועיים 2.
.פתוח

חזרה לפעילות מינית מומלץ לנסות לעשות  לפני 3.
לדוגמא המלצות לפעילות גופנית  )תרגילי ספורט 

.’דק20במשך כ ( מבית חוליםשיחרורלאחר 

?קוצר נשימהקומות ללא 2אתה יכול לעלות האם 4.



המשך חזרה למיניות בריאה

הראשונה מומלץ להיות פסיביבתקופה .   5

הקבוע ית/לקיים יחסי מין עם פרטנרמומלץ 6.
.כדי להימנע מהתרגשות יתר

בדרך , הדם שלך יעלה במהלך יחסי מיןלחץ 7.
זה דומה למה שקורה . 160/90כלל לשיא של 

וזה יורד , במהלך ריצה מהירה של כמה דקות
.בחזרה לאחר מכן



הקשר הזוגי

אווירה  , מאוד לתפקוד יום יומיחשוב 1.
וניעמהתומכת 

.הפרעה בזוגיות-מיניבתיפקודהפרעה 2.

אתה  )במניעת תופעות של דיכאון חשוב 3.
(אוהבים אותך , יקר וחשוב למישהו



מניעת פגיע בקשר זוגי

הראשונה אחרי  בתקופה 1.
פרוצדורה לשים דגש על  /ניתוח

חיבוקים ונשיקות, מגע

ת זוג/מקום לרגשות של בןלתת 2.

ת זוג לא  /יחסים וללמד בןליזום 3.
.לפחד אלא להקשיב לגוף שלך



:הפרעות במערכת המין נובעות

 בהספקת דם למערכת המין  הפרעות
(חולים עם אי ספיקת לב)

 בעיצבוב מערכת המין  הפרעות
(חולים סוכרתיים)

 כגון משפחת  )תרופות מסוימות נטילת
(אלדקטטוןאו הבטאחוסמי 

 ומתח נפשיחרדה



בהפרעות תפקוד מינימספר דרכי טיפול

התנהגותיים

מכניים

 ולרוב הטיפול די בטוח אך  )תרופתיים
צריך להיות בפיקוח קרדיולוג  

(המטפל
המינים אם כי כמובן ביטוייה שונה2מיני קיימים ב בתיפקודהפרעות , אגב.



:כמה טיפים להכנת גוף לקראת פעילות מינית

 משתייה משקעות חריפיםהמנע

 מארוחה כבדההמנע

 כדי לצבור  ) ממאמץ יתר במשך היום המנע
(כוחות

 מספר תרגילים לשחרור לחצים במשך היום  בצע
שכיבה בסביבה שקטה עם עיניים  , מדיטציות)

ניתן  -תרגיל דימוין מודרך, סגורות למספר דקות
(להוריד מהיו טיוב 



. הפרעות שינה

 סובלים מהפרעות שינה' מאוכ15%כי  .

  עלולים לשבש תהליכים פיזיולוגיים אוטומטיים אשר
הורמונים ובקרת הפרשת : מתרחשים בזמן שינה כגון

טמפרטורה  

  עלולים לגרום למחלת סוכרת

 עלול לגרום לעלייה במשקל

 החיסון' במעירידה

עלייה בלחץ הדם



:סיבות להפרעות שינה

 באופן טבעי עם  ) איבוד הורמון מלטונין
( הגיל הרמה של ההורמון יורדת

מחשבות טורדניות.
כאב כרוני
 (אי נוחות , רעשים) סיבות סביבתיות
פעילות יתר של בלוטת התריס



עצות לשינה  10

טובה
Z:\עצות לשינה טובה\שיקום הדרכות.pdf

https://www.maccabi4u.co.il/SIP_STORAGE/files/7/8027.pdf

file://UsersData/HomeD/M/MILOCHKA/שיקום הדרכות/עצות לשינה טובה.pdf


טיסה ומחלת לב

  הכלל אומר שכאשר מחלת לב שלך
ל’’לחויציבה אין מניע טיסה 

אי  , כאשר התאוששו מהתקף לב)
אנגינה  , ספיקת לב יציבה ומתוקנת

פקטוריס יציבה ופרפור פרוזדורים  
(  מבוקרים



/https://tiulim.netהשפעות הטיסה

וכתוצאה מכך  , לחץ האוויר בתא הנוסעים יורד בגובה רב

יותר מכך בקרב  , (היפוקסמיה)ירידה ברמת החמצן בדם 

אינה מתגלה עד לירידה ניכרת  היפוקסמיה. נוסעים קשישים

אנשים שכבר נמצאים בסיכון מהפרעה  . בלחץ 

נמצאים  , במיוחד אם אינם יציבים, קרדיווסקולרית קיימת

במיוחד במהלך  , חוסר פעילות בזמן טיסה. בסיכון גבוה יותר

מפחית את זרימת הדם ברגליים ובכך מעלה , טיסות ארוכות

.לקרישי דםאת הסיכון 



ומחלות לבהמלח וטיפולים ים 
מים / אין סכנה לשהות בים המלח בהתאם להוראות הבריכה

:  כגון

 במים חמים מאודכניסהכל ’ דק20-מיותר לא

 וכולשמש חזקה חשוף להיות לא’.

 או עד החלמת  /חודשים ו3-צריכים להמתין כ–אנשים לאחר ניתוח
(.  על מנת להימנע מזיהומים)החתך 

 השהייה בסאונה אינה מומלצת לאור חום ולחות גבוהים
המרחיבים כלי דם באופן מהיר וחד

אין מניעה לקבל טיפול כגון עיסוי למעט:

3-יש להמתין כ–דפיברילטור / או השתלת קוצב /לאחר ניתוח לב ו
.  חודשים

 להימנע מעיסוי באזור ההשתלה דפיברילטור / קוצב לאחר השתלת
והנעת הכתף והיד של ההשתלה תוך כדי הטיפול  



האם יכול (: התקף לב)אוטם שריר הלב 

?להיות מוכר כתאונת עבודה

 או  /אירוע והכרה באירוע לב כתאונת עבודה מצריכה הוכחה על קיומו של

.  אשר הובילו לאירוע לבמאמץ חריג הקשורים לעבודה 

אירוע הלב לא חייב להתרחש בעבודה על מנת להיות מוכר כתאונת עבודה

למידע נוסף אנא פנה למזכירות המכון אשר תפנה אותך  

לעובדת הסוציאלית של מכון שיקום הלב  


