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במרכז הרפואי ברזילי המער� הקרדיולוגי , ביחידה לאלקטרופיזיולוגיה

    הושקה לראשונה באר� 

  פרפור פרוזדורי�ב כטיפול צריבה / לאבלציה  חדשניתמערכת 

� ברזילי הנו המרכז הראשו� בישראל ,מובילי� בעול� מרכזי� 30 מבי

   שמבצע טיפול זה

  .אל! ישראלי� סובלי� מפרפור פרוזדורי� 90

,  גורמת לסבל לחולההפרעה זו . במבוגרי�תר פרפור פרוזדורי� הינה הפרעת הקצב השכיחה ביו

  .קשורה בעליה משמעותית בתחלואה כגו� אירועי� מוחיי� ובתמותה

ר  פרפור פרוזדורי� מסתמנת כשיטה לריפוי פרפו מקורשל) צריבה(בשני� האחרונות אבלציה 

אלקטרודה (י צנתר " עהשיטה המקובלת . קיימות מספר שיטות לבצע אבלציה זו. פרוזדורי�

מדובר בפעולה ממושכת . אשר באמצעותה מבצעי� צריבות מרובות סביב ורידי הריאה) אחת

   .ומורכבת

לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבי לב במער� הקרדיולוגי במרכז ולדימיר חלמייזר מנהל יחידת ' דר

 שיטה  השיקו לראשונה בישראל,רופאה בכירה ביחידה, אבישג לייש פרקש' ודר ברזילי הרפואי

 המשלב צריבה תחת שטיפה רצופה ומונחה אלקטרודות צנתר רב באמצעותשל אבלציה מעגלית 

המבשרת על עתיד הטיפול בפרפור , טכנולוגיה פורצת דר�מדובר ב . מדיתימערכת ניווט תלת מ

 30 שנמנה על , באשקלו�במרכז הרפואי ברזילי , ישראלעה לראשונה בהשיטה בוצ. פרוזדורי�

.   nMARQהקרויה זו  תייחודימובילי� בעול� שהחלו לעשות שימוש בטכנולוגיה המרכזי� ה

שטח האבלציות לריפוי צפויה לחולל מהפכה בתוצרת ביוסנס וובסטר מיוקנע� מ הטכנולוגיה

  .  ונסו� העולמית'ונסו� אנד ג'רת בת של חברת גביוסנס וובסטר היא חב .פרפור פרוזדורי�

  

ממוקדי� חשמליי� לא שמקורה ,  הפרעה בקצב הלב"פרפור פרוזדורי� ": ולדימיר חלמייזר' דר

הטיפול לריפוי הפרפור מבוסס על בידוד .  הריאה לפרוזדור השמאלייתקיני� בחיבור של וריד

 מקצרת את מש� הפעולה לכדי כשעה ,הטכנולוגיה החדשה בטוחה . רידי הריאהחשמלי של ו

אנחנו צופי� שיעורי הצלחה לפחות כמו . בממוצע ומאפשרת ביצועה ללא הרדמה כללית

מדובר בפריצת דר� חשובה בקנה מידה עולמי ביכולת שלנו .  האחרות הישנות יותרתבטכנולוגיו

 ."לרפא פרפור פרוזדורי�

  

בתלת , תאפשר לנו למפות בדיוק ובמהירות, הטכנולוגיה החדשה: " פרקש– אבישג לייש' דר

, היות וישנ� הבדלי� אנטומיי� משמעותיי� במבנה הפנימי של הלב. את לבו של החולה, מימד

כלומר הווריד שממנו , ולזיהוי מוקד הבעיה בלבו של החולה, ניכרת חשיבות רבה למיפוי המדויק



 

 

תאפשר ליחידות נוספות  הטכנולוגיה החדשה. קצבמגיעי� האותות היוצרי� את הפרעת ה

מפרוצדורה השמורה  ותהפו� את פעולת האבלציה, המטפלות בהפרעות קצב לבצע את הפעולה

כמענה לכמות ההולכת ועולה של החולי� הסובלי� מפרפור ,  נגישה והמוניתלפרוצדורהליחידי� 

  ."פרוזדורי�

  

י הייתה הראשונה באר# להכניס את שיטת היחידה לאלקטרופיזיולוגיה במער� הקרדיולוג

"ה, השיטה החדשה. האבלציה המעגלית לפרפור פרוזדורי� מתוצרת חברה אחרת לפני שנה

nMARQ ,כיו� בשימוש הנמצאות מהטכנולוגיות אחת בכל הגלומי� היתרונות את משלבת: 

 וכ� עולההפ מש� את המקצר באופ� הוריד היק$ כל את זמנית בו הצורב מעגלי צריבה קטטר

 Irrigated Tip Ablation בעזרת המבוצעת מרחבית להתמצאות ניווט מערכת מונחת פעולה

Catheter.  

 
 הפרעות הקצבהקרדיולוגי בכלל ובתחו� הטיפול בבתחו� זהו נדב� נוס$ בחדשנות ובהתקדמות 

פשר הדבר התא. עמוס כ#' פרופ  בניהולו של במרכז הרפואי ברזיליבמער� הקרדיולוגי  בפרט 

  .ר חזי לוי" ד"המרכז הרפואי מנהל  הודות לתמיכתו ועזרתו של 

   

  :תמונות

  Irrigated Tip Ablation " הצנתר 

    

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  מערכת הניווט התלת ממדית

  

  

  

  צריבה מעגלית

  



 

 

  

  מערכת השליטה ומקור גלי הרדיו לצריבה

 

 

  


