
 

 
 

 (EBUSברונכוסקופיה אולטרה סונית )הכנה לבדיקת 

  מטופל/ת יקר/ה,

 הנך מוזמן/ת לבדיקת ברונכוסקופיה אולטרה סונית. 

שלך. את  ברונכוסקופיה היא אחת מהבדיקות המסייעות לרופא לאבחן את הבעיה הריאתית

הבדיקה יבצע רופא, שיכניס אל קנה הנשימה צינור דק וגמיש שבקצהו מצלמת וידאו. הרופא יוכל 

סונוגרפית ואף לקחת דגימה -לראות את הנעשה בדרכי הנשימה ומחוץ להן תחת הכוונה אולטרה

 מממצאים מחוץ ובסמוך לקנה הנשימה, כדי להגיע לאבחנה מדויקת. 

 בהרדמה חלקית או בהרדמה כללית, על פי שיקולים רפואיים. הבדיקה מבוצעת בדרך כלל

יש לקרוא בעיון את "טופס הסכמה מדעת" שנשלח יחד עם הזמנה זו. לפני הבדיקה תתבקש/י 

החתימה תתבצע במעמד הבדיקה ולאחר הסבר חוזר לחתום על טופס זה לאישור ביצוע הבדיקה. 

 אי במכון בכל הקשור לבדיקה.אפשר לשאול ולהתייעץ עם הצוות הרפו. של הרופא

כשיר/ה לחתום על הסכמה מדעת, נדרשת חובת נוכחות של  /הבמקרה שבו המטופל/ת אינו

אפוטרופוס ביום הבדיקה. על האפוטרופוס להגיע בצירוף כתב מינוי תקף מבית המשפט ותעודת 

 זהות.

 חייבים להגיע עם הורה/ אפוטרופוס. 18ילדים עד גיל 

, חוסה ותשוש נפש יש לדאוג להסכמה לברונכוסקופיה והסכמה להרדמה ע"י במקרה של פסול דין

 אפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט.

 
 לבדיקה יש להביא את המסמכים הבאים

 טופס הזימון לברונכוסקופיה. 

  קופות אחרות מבוטחי , ל55305( קוד: למבוטחי הכללית 17טופס התחייבות )טופס

99235. 

  .סיכום רפואי מרופא משפחה המכיל מידע על מחלותיך ועל תרופות שאת/ה נוטל/ת 

 :תוצאות הבדיקות הבאות 

 .עד חודש לפני הבדיקה השבוצע –ספירת דם  .1

 .מיומיים לפני הבדיקה –( INR/PT/PTTתפקודי קרישה ) .2

 .שבוצע עד חודש לפני הבדיקה –אלקטרוליטים  .3

 .דיקה, אלא אם הרופא ציין אחרתשבוצע עד חודש לפני הב –צילום חזה  .4

5. CT )בית החזה )דיסק + פענוח. 

 ., אלא אם הרופא ציין אחרת40רק למטופלים מעל גיל  –אק"ג  .6

 בדיקות נוספות, בהתאם להחלטת הרופא: _________________ .7

 שלך. הקבועות התרופות כל את לבדיקה להביא יש



 

 
 

 הוראות לקראת הבדיקה

 ובבוקר הבדיקה, יש להמשיך ולקחת את התרופות  לפני הבדיקה:  נטילת תרופות

 הקבועות כרגיל, עם מעט מים.

נוגדות קרישה, כגון: פלביקס, קומדין, ו/או אם את/ה נוטל/ת תרופות לדילול דם 

ימים לפני הבדיקה כדי שיתכנן אתך  10 -אספירין, קרטיה, יש להודיע לרופא המשפחה כ

 .ם צריךא ,את הפסקת התרופה ומעבר לתרופה אחרת

 ב לב קוצ לך יש אם, לדימום הגורמת ממחלה או, לתרופות מאלרגיה ת/סובל ה/את אם

לפני  לפחות שבוע( חובה להודיע על כך לאחות במכון PACEMAKERמלאכותי )

 .הבדיקה

 ת./הבודק ה/לרופא י/הודיע נא, מדבקת ממחלה ת/סובל ה/את אם 

 :שעות,  6-הבדיקה ולא פחות מבוקר לפני שאין לאכול ולשתות החל מחצות הלילה  צום

אם הבדיקה נעשית בשעה אחרת ביממה. ניתן לשתות מים בכמות קטנה בלבד עד 

 .שעתיים לפני הבדיקה

  אם את/ה סובל/ת מסוכרת, עליך להתייעץ עם הרופא המטפל בסוכרת ולקבל הנחיות

כולל מדויקות כיצד לקחת את התרופות לסוכרת ביום לפני הבדיקה וביום הבדיקה )

התאמת מינון במטופלים באינסולין(. הנחיות אלה חשובות למניעת ירידות ועליות חדות 

 בסוכר, מצבים שעלולים לשבש ואף לדחות את הבדיקה.

 
 ביום הבדיקה

 יש לצחצח שיניים. 

 .מומלץ להגיע ללא תכשיטים ודברי ערך 

 לא תתבצע  יקההבד .תך לביתך לאחר הבדיקהווחובה להגיע לבדיקה עם מלווה שיוכל לל

  .לא מלווהל

 מהלך הבדיקה

 דקות. במהלך הבדיקה תהיה בהשגחה מתמדת של צוות  30-הבדיקה עצמה תיארך כ
 רפואי וסיעודי.

 לאחר הבדיקה

 תישאר/י להשגחה בחדר ההתאוששות לפחות שעתיים. 

 המלווה ישהה לצדך בחדר ההתאוששות. 

  ינחה הרופא אחרתעד התאוששות מלאה, יש להמשיך את הצום, אלא אם. 

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

 פי החלטת רופא יבוצע צילום חזה כביקורת לאחר הבדיקה-על. 

 אם יופיעו כאבים, תקבל/י תרופות לשיכוך כאבים. 

  תרופות הקבועות.ההצוות הרפואי ינחה אותך על המשך נטילת 

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

 



 

 
 

 הנחיות והוראות לקראת השחרור

 ותקבל מכתב לרופא המטפל. תוצאות הבדיקה  בסיום הבדיקה ימסרו לך תוצאותיה

 ימים. 10תישלחנה גם לרופא המטפל, בתוך 

 פי ההוראות בשחרור-ניתן ליטול משככי כאבים על. 

  מהמחלקה יעשה רק עם המלווהשחרור. 

 מומלץ לא לבצע פעולות הדורשות ערנות וחדות חושים כמו חתימה על מסמכים חשובים 

 השעות שלאחר הבדיקה. 24 -ב

 שעות לאחר הבדיקה 8-מומלץ לא לנהוג ברכב כ. 

  מומלץ לא לעשן-במשך יממה לאחר הבדיקה. 

 אין להישאר לבד בבית עד הבוקר שלמחרת הבדיקה. 

 ליחה דמית, שיעול, קושי בבליעה או כאבי גרון. תופעות אלו יחלפו תוך כמה  תיתכן

 .ימים

 .לאחר הבדיקה תקבל/י זימון לביקורת במרפאת ריאות 

 
 יש לפנות באופן מידי לרופא במקרים הבאים

 בכל החמרה בכאבים, לחץ מוגבר בחזה או קושי בנשימה. 

  מעלות. 38אם החום עולה מעל 

  מוגבר בשיעול או אם מופיעה ליחה דמית מוגברת יש להתקשר או אם מופיע דימום

להגיע לחדר מיון בבית החולים שבו ביצעת את הבדיקה, לשם בדיקתך ולקבלת טיפול 

 בהתאם לצורך. רפואי

 

 אנו מאחלים לך בהצלחה והחלמה מהירה

 צוות מכון/מחלקת ריאות

 

  - לטיפול מוצלח ויעיל" -"חשוב להיות שותף פעיל

שאלות:3ותי שאל א  

למה חשוב שאעשה את זה ?. 3 מה עלי לעשות כדי לטפל בבעיה ?. 2 מה הבעיה הרפואית שלי ?. 1  


