הכנה לבדיקת  FNAתחת CT
מטופל/ת יקר/ה,
הנך מוזמן/ת לבדיקה שבמהלכה יבוצע ניקור הריאה תחת  CTטומוגרפיה ממוחשבת.
הבדיקה נועדה לצורך אבחון נגע ריאתי שרופא הריאות העריך כי הוא אינו נגיש בברונכוסקופיה.
הבדיקה מתבצעת במכון ה CT-ותמשך כ 30-דקות.
כדי למנוע כאב במהלך הבדיקה ,נעשה אלחוש מקומי במקום שבו הרופא יחדיר את המחט.
יש להגיע למזכירות המכון /המחלקה ביום ובשעה הרשומים בהזמנה לבדיקה .לידיעתך ,אנו
משתדלים לקבל את המטופלים לפי השעה הרשומה בהזמנה ,אך לעיתים הסדר משתנה בהתאם
לשיקולים רפואיים.
יש לקרוא בעיון את "טופס הסכמה מדעת" שנשלח יחד עם הזמנה זו .לפני הבדיקה תתבקש/י
לחתום על טופס זה לאישור ביצוע הבדיקה .החתימה תתבצע במעמד הבדיקה ולאחר הסבר חוזר
של הרופא .אפשר לשאול ולהתייעץ עם הצוות הרפואי במכון בכל הקשור לבדיקה.
במקרה שבו המטופל/ת אינו/ה כשיר/ה או במקרה של פסול דין ,חוסה ותשוש נפש ,על
האפוטרופוס לחתום על הסכמה מדעת .ביום הבדיקה נדרשת חובת נוכחות של אפוטרופוס .על
האפוטרופוס להגיע בצירוף כתב מינוי תקף מבית המשפט ותעודת זהות .ילדים עד גיל  18חייבים
להגיע עם הורה /אפוטרופוס.
לבדיקה יש להביא את המסמכים הבאים
 .1טופס הזימון לבדיקת .FNA
 .2טופס התחייבות (טופס  )17קוד :למבוטחי הכללית  ,78088למבוטחי קופות אחרות
.77012
 .3סיכום רפואי מרופא משפחה המכיל מידע על מחלותיך ועל תרופות שאת/ה נוטל/ת.
 .4תוצאות הבדיקות הבאות:
 ספירת דם  -שבוצעה עד חודש לפני הבדיקה.
 תפקודי קרישה ( - )INR\ PT\ PTTמיומיים לפני הבדיקה.
 אלקטרוליטים  -שבוצע עד חודש לפני הבדיקה.
 צילום חזה  -שבוצע עד חודש לפני הבדיקה ,אלא אם הרופא ציין אחרת.
 CT בית החזה (דיסק  +פענוח הרופא).
 אק"ג  -רק למטופלים מעל גיל  ,40אלא אם הרופא ציין אחרת.
 בדיקות נוספות ,בהתאם להחלטת הרופא________________________ :
-

יש להביא אתך את כל התרופות הקבועות.

הוראות לקראת הבדיקה
נטילת תרופות
 לפני הבדיקה יש להמשיך ולקחת את התרופות הקבועות כרגיל ,גם בבוקר הבדיקה.
ניתן לקחת את התרופות עם מעט מים.
 אם את/ה סובל/ת מסוכרת ,עליך להתייעץ עם הרופא המטפל בסוכרת ולקבל הנחיות
מדויקות כיצד לקחת את התרופות לסוכרת ביום לפני הבדיקה וביום הבדיקה (כולל
התאמת מינון במטופלים באינסולין) .הנחיות אלה חשובות למניעת ירידות ועליות
חדות בסוכר ,מצבים שעלולים לשבש ואף לדחות את הבדיקה.
 אם את/ה נוטל/ת תרופות לדילול דם ו/או נוגדות קרישה ,כגון :פלביקס ,קומדין,
אספירין ואחרות ,יש להודיע לרופא המשפחה כ 10-ימים לפני הבדיקה כדי שיתכנן
אתך את הפסקת התרופה ומעבר לתרופה אחרת בהתאם לצורך.
 אם את/ה סובל/ת מאלרגיה לתרופות ,או ממחלה הגורמת לדימום ,אם יש לך קוצב
לב מלאכותי ( )PACEMAKERחובה להודיע על כך לאחות במכון לפחות שבוע לפני
הבדיקה.
אם את/ה סובל/ת ממחלה מדבקת ,נא הודיע/י לרופא/ה הבודק/ת.

ביום הבדיקה


מומלץ להגיע ללא תכשיטים ודברי ערך.



חובה להגיע עם מלווה שיוכל ללוותך לביתך לאחר הבדיקה .הבדיקה לא תתבצע ללא
מלווה.

לאחר הבדיקה


לאחר הבדיקה תועבר להשגחה במכון /במחלקה ,על פי החלטת הרופא.



כשעה לאחר הבדיקה יבוצע צילום חזה כביקורת.



אם יופיעו כאבים ,תקבל/י תרופות לשיכוך כאבים.

מועד שחרורך מבית החולים יקבע לפי מצבך הרפואי ועל פי החלטת רופא .לרוב השחרור
מתבצע ביום הבדיקה.

הנחיות והוראות לקראת השחרור


יש לחזור ליטול את התרופות הקבועות על-פי הנחיית הרופא.



ניתן ליטול משככי כאבים על-פי ההוראות בשחרור.



הרופא ינחה אותך בדבר נהיגה ברכב לאחר הבדיקה.



יש לפנות באופן מיידי לבית החולים במקרים הבאים )1( :בכל החמרה בכאבים ,גניחת
דם או כאבים בחזה )2( .אם החום עולה מעל  38מעלות.



באם נלקחה דגימה לבדיקת מעבדה אנו נתקשר ונודיע לך את תוצאותיה .תוצאות
הבדיקה תישלחנה לרופא המטפל בתוך  10ימים.



לאחר הבדיקה תקבל/י זימון לביקורת במרפאת ריאות בהתאם לצורך.

אנו מאחלים לך בהצלחה והחלמה מהירה
צוות מכון/מחלקת ריאות
"חשוב להיות שותף פעיל -לטיפול מוצלח ויעיל"  -שאל אותי :3
 .1מה הבעיה הרפואית שלי ?  .2מה עלי לעשות כדי לטפל בבעיה ?  .3למה חשוב שאעשה את זה ?

