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LVAD מושתלי
.– המושתלים נמצאים במעקב במרפאה באופן סדיר
 המתאמת מתקשרת לכל מטופל מידי שבוע כדי לזהות,ובנוסף
סיבוכים בשלב מוקדם

 עליה בתוחלת ואיכות החיים:– פלוסים
 איסור טבילה, צורך תמידי בחשמל, סיבוכים, קומדין:– מינוסים
במים
 כשל,) כשל צד ימין (או של שני הצדדים:– קבוצות ללא פתרון טוב
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מה צופן העתיד?
– פתרונות טכנולוגיים כגון:
– להפוך את המכשיר לאלחוטי
– להשתיל לב מכאני שלם ואף להדפיס לב או לגדל אותו מתאי אב

– עם ההתפתחות של הרפואה הדיגיטאלית ,סביר שהמטופלים יוכלו להגיע
בתדירות נמוכה יותר למרפאה.
– חשוב לזכור שגם בעתיד ,עם כל הפתרונות שבאופק ,המטופלים יישארו חולים
כרוניים הנזקקים לליווי צמוד ותמיכה של צוות מיומן ,כולל מתאמות VAD
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