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РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРЦЕТО ПЕЙСМЕЙКЪР

Електрическата система на сърцето
Сърцето е мускул, който изпомпва кръв до всички части на тяло-
то. Помпането се извършва с помощта на електрическа система, 
която казва на сърцето кога да се свие. Ако възникне проблем с 
електрическата система, сърцето не може да бие толкова бър-
зо или толкова често, колкото би трябвало – т. е. не може да из-
помпва необходимото на тялото количество кръв. Когато това се 
случи, човек изпитва симптоми като отпадналост и причерняване.

Сигналите, които казват на сърцето да тупти
Всяко свиване на сърдечния мускул започва от електрически сиг-
нал. Тези сигнали се изпращат и получават от специални елек-
трически клетки вътре в сърцето, наречени „възли“. Когато мине 
през сърцето, сигналът казва на кухините на сърцето, които из-
помпват кръв (наречени предсърдия и камери), кога да се свият. 
Когато човек е по-активен, сигналите от възлите ускоряват из-
помпването на кръвта. Когато човек е в покой, сигналите отново 
се предават с нормално темпо.

Синусовият възел е 
естественият пейсмейкър на 
сърцето. Той полага началото 
на всяко свиване на сърцето 
– чрез изпращането на 
електрически сигнал казва на 
предсърдията да се свият.

Атривентрикуларният 
възел получава сигнала, 
изпратен от синусовия 
възел, след като е преминал 
през предсърдията. От там 
сигналът се предава към 
сърдечните камери.

Снопчето на Хис представлява 
пътечка от клетки, които пренасят 
сигнала през сърдечните камери. 
Снопчето се свива, когато 
електрическият сигнал минава през 
него.

Предсърдията са горните 
кухини, където кръвта влиза 
в сърцето. Когато се свият, 
кръвта от предсърдията 
преминава към сърдечните 
камери.

Сърдечните камери са 
долните кухини на сърцето. Те 
се свиват и изпомпват кръвта 
навън от сърцето.
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РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ НА СЪРЦЕТО ПЕЙСМЕЙКЪР

Какво е пейсмейкърът?
Пейсмейкърът е малък и лек електрически уред, който спомага за коригирането на сърдечния ри-
тъм. Контролът се осъществява посредством мъничък компютър, който изпраща електронни сиг-
нали към сърцето – именно тези сигнали предават информация на кухините на сърцето кога да се 
свият. Това поддържа сърдечния ритъм в правилното темпо. Освен това сензорите в пейсмейкъра 
следят нивата на дейност на пациента и могат да коригират сигналите – според потребностите.

Генератор, или тяло – този елемент 
изпраща електрическите сигнали.  
Той има гладко, олекотено калъфче, 
което включва компютъра и батерията. 
То се поставя в джоб между кожата и 
гръдния мускул.

Електроди, или жички – 
това са елементи, покрити с 
мек, гъвкав материал. Те се 
поставят във вената, която 
влиза в сърцето – по този 
начин сигналите от тялото 
на пейсмейкъра се пренасят 
директно до сърцето. 

Сензорите върху водачите също помагат на тялото 
на пейсмейкъра да следят сърдечния ритъм.

Елементите, от които е съставен пейсмейкърът
Пейсмейкърът има четири основни елемента:

Конектор Свързване на електродите 
към генератора
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Имплантиране – стъпки и процедура
Поставянето на пейсмейкър вътре в тялото на пациент се нарича имплантиране. Това не е същинска 
(отворена) сърдечна операция, а по-скоро минимално инвазивна процедура, която се извършва в 
операционна зала или ангиографска зала (т. нар. катетеризационна лаборатория) към Кардиологич-
но отделение. Пейсмейкърът може да се постави и от дясната, и от лявата страна на гръдния кош, но 
най-често се поставя вляво. Цялата процедура обикновено продължава 1-2 часа.

Лекуващият лекар 
или анестезиолог 
ще поговори с Вас 
относно упойката 
и обезболяващите 

медикаменти, които 
ще Ви бъдат дадени по 
време на процедурата.

Преди процедурата
Спазвайте указанията, дадени Ви от лекаря, за да се подгот-
вите за имплантирането:
 Кажете на своя лекар още преди процедурата какви ле-

карства, добавки или билки пиете. Освен това упомене-
те, ако имате алергия към медикаменти

 Попитайте своя лекар дали да пиете лекарства, които 
разреждат кръвта (т. нар. антикоагуланти) – кумадин, 
плавикс и др. По лекарско предписание спрете приема 
на аспирин, ибупрофен и напроксен

 Помолете роднина или приятел да Ви закара у дома след 
изписване

 Кажете на лекаря дали сте десничар или левичар; упо-
менете дали се занимавате с дейности, които включ-
ват гръдния Ви кош и/или рамото (раменете) – копаене, 
стрелба и др. Подобни фактори ще окажат влияние къде 
да бъде имплантиран пейсмейкърът

 Не приемайте храна и течности след 22:00 ч. в нощта 
преди процедурата. Ако трябва да изпиете доза лекар-
ства, направете го с 2-3 глътки вода.

В деня преди 
процедурата
Не закъснявайте; бъдете в бол-
ницата навреме. Преди влизане-
то в операционната зала:
 Ще трябва да попълните и 

подпишете няколко форму-
ляра

 Медицинската сестра ще Ви 
заведе да се преоблечете

 Ще Ви поставят абокат, чрез 
който да Ви вливат медика-
менти и течности; възможно 
е да Ви дадат лекарство, кое-
то да Ви помогне да се отпус-
нете

 Мястото, където ще бъде по-
ставен пейсмейкърът, ще бъ-
де почистено и избръснато.
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След процедурата
При повечето пациенти престоят в болницата след поставяне на пейсмейкър е една нощ. Преди да 
бъдете изписан, ще получите указания какво да правите у дома, как да се грижите за оперативната 
рана, за да се възстановите по-бързо. Ако имате въпроси, поговорете с лекуващия Ви лекар или с 
медицинска сестра.

В болницата
След процедурата медицинските сестри ще 
следят сигналите, които изпраща Вашето 
сърце, както и ще проверяват мястото на раз-
реза. Освен това ще Ви дават и обезболяващи 
медикаменти. Задължително уведомете пер-
сонала, ако усещате болка в гърдите, задух, 
подръпване (притрепване) или започнете да 
хълцате. 
След като се възстановите, ще Ви премес-
тят в обикновена болнична стая. Там лекар 
ще провери работата на вече имплантирания 
пейсмейкър и ще направи настройки, ако това 
е необходимо. Ще Ви се направи и рентгено-
ва снимка. Ще бъдете изписан веднага след 
като Вашият лекар прецени, че можете да си 
отидете у дома.

У дома
За да се възстановите по-бързо, спазвайте всич-
ки лекарски указания.
 Известно време не вдигайте над рамото та-

зи ръка, от която страна е имплантиран пей-
смейкърът, но не спирайте напълно ползва-
нето на тази ръка и рамо

 Около месец мястото на разреза може да ос-
тане оточно – това е нормално; отокът и рана-
та ще се възстановят с течение на времето

 Скоро след процедурата можете да се вър-
нете към ежедневните Ви задължения. Попи-
тайте лекаря кога можете да се върнете на 
работа

 Възможно е да не Ви е позволено известно 
време да шофирате – лекуващият лекар ще 
Ви даде повече информация.

В първите дни 
след процедурата 
избягвайте да си 
вдигате ръцете 
(особено тази, 

от която страна 
е разрезът) над 

рамото. Помолете 
близък или приятел 
да Ви помогне и да 
свали това, което 
се намира на по-

високите рафтчета.
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Контрол и проверка на пейсмейкъра
За да сте сигурен, че пейсмейкърът работи добре, няколко пъти годишно трябва да посещавате своя 
лекар или клиниката, където Ви е поставен. При тези посещения се проверяват работата на пейсмей-
къра и нивото на батерията. Ако е необходимо, може да се направят и корекции (допълнителни на-
стройки) на устройството – чрез фина настройка сигналите, подавани от пейсмейкъра, ще са опти-
мални за работата на Вашето сърце.

Как в домашни условия  
да проверите работата  
на пейсмейкъра?
В определени ситуации Вашият лекар може да 
Ви препоръча и в домашни условия да прове-
рявате работата на имплантираното устрой-
ство. Това се извършва с помощта на машин-
ка, която Ви позволява с помощта на телефон 
да изпращате сигнали от пейсмейкъра. След 
това лекар или техник проверява данните и 
преценява дали пейсмейкърът трябва да бъде 
пренастроен. Имайте предвид, че не във всич-
ки региони на България е възможна такава ус-
луга.

При посещението при лекаря
При всяко посещение лекуващият Ви лекар 
ще проверява информацията, която се съ-
държа в компютърното устройство на пей-
смейкъра. Това се прави чрез поставянето на 
електронна пръчица върху кожата, където е 
имплантиран пейсмейкърът. Проверява се и 
състоянието на батерията. Ако тя започне да 
се изтощава, пейсмейкърът изпраща сигнал, 
който може да бъде засечен по време на те-
зи редовни прегледи. Ако батерията е почти 
изтощена, лекарят ще насрочи ден и час кога 
тя да бъде заменена. Междувременно Ваши-
ят пейсмейкър ще продължи да работи нор-
мално.

Промяна на настройките
С течение на времето ще е необходимо да се 
правят настройки (промени) на Вашия пейсмей-
кър – този процес се нарича програмиране или 
препрограмиране. Споделете с Вашия лекар как 
работи пейсмейкърът за Вас: можете ли да пра-
вите тези дейности, които искате? Уморявате ли 
се прекалено често? За да се извършат настрой-
ките на малкия уред по кожата, се използва 
електронна глава, която се доближава до мяс-
тото, където е поставен пейсмейкърът. Радио-
сигналите от главата задават новите настройки 
на малкия компютър, който се намира в тялото 
на Вашия пейсмейкър.

Настройките на пейсмейкъра са 
безболезнени и се правят с външно 

приложение.
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Покажете на охраната на летището 
идентификационната карта, че сте пациент 

с пейсмейкър.

Редовните упражнения са 
чудесен стимул за сърцето Ви 
и цялостното Ви здравословно 

състояние.

Носете картата за имплантиран 
пейсмейкър
При изписване ще получите идентификационна 
карта, в която ще е вписана важна информация 
относно пейсмейкъра, който Ви е имплантиран. 
Попитайте лекуващия Ви лекар дали е препоръ-
чително да носите и медицинска гривна, която 
показва, че сте пациент с пейсмейкър. Всеки път 
показвайте тази карта на всеки лекар, който Ви 
преглежда. Често ще се налага да показвате та-
зи карта и на органите на реда и на охранители 
в магазини, банки и др. – причината е, че пей-
смейкърът може да задейства монтирани охра-
нителни устройства. Когато пътувате, винаги по-
казвайте тази карта на служители и охранители 
на гари и летища. По този начин те ще предприе-
мат по-специални процедури при проверката Ви, 
за да не попречат на нормалната работа на Ва-
шия пейсмейкър.

Спортувайте редовно
Фактът, че имате пейсмейкър, не озна-
чава, че не можете да бъдете активен. 
Може всъщност да се окаже, че фи-
зическите упражнения се правят дори 
по-лесно с пейсмейкър. За най-добри 
резултати се постарайте да спортува-
те поне по 30-ина минути на ден. По-
вечето дейности са позволени. Все пак 
поговорете с Вашия лекар, ако ще иг-
раете групови спортове, в които има 
сблъсък с другите играчи, или ще вди-
гате тежести. Подобни спортове могат 
да увредят Вашия пейсмейкър. Ако не 
сте сигурен откъде да започнете, по-
търсете съвет от лекуващия Ви лекар 
– той може да Ви изготви програма, 
която да отговори на Вашите потреб-
ности.






