המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות הכבד
בנין סטולברג ,קומת כניסה
בית חולים מאיר ,כפר-סבא
טלפון ,90-5852749 :פקס90-4884898 :
הזמנה לבדיקה של אולטראסונד אנדוסקופי –  )FNA + EUSביופסיה)
שם……………………..תאריך………………
ת.ז……………………..שעה……………….
הנך מוזמן לגסטרוסקופיה אולטרא סאונד אנדוסקופי  FNA +שהיא בדיקה הנמשכת בין  09ל89 -
דקות.
הבדיקה מתבצעת באמצעות צינור גמיש הבנוי מסיבי זכוכית וסביבו מעטה פלסטי ובקצהו מכשיר
אולטראסאונד .המכשיר מוחדר דרך הפה  ,כאשר הנבדק מבצע פעולת בליעה ונושם כרגיל.
הבדיקה מאפשרת לרופא להסתכל לתוך חלל הושט ,הקיבה והתריסריון ולבצע בדיקת אולטרה-
סאונד (על קולית) מבפנים  +לקיחת חומר לבדיקה פתולוגית.
לפני הבדיקה תתבקש/י לחתום על טופס הסכמה כתנאי לבצוע הבדיקה.

הכנות לקראת הבדיקה
.1





יש להפסיק נטילת אספירין (קרטיה) שבוע לפני הבדיקה .
תרופות נוגדות קרישה כמו קומדין נא להפסיק בתאום עם הרופא המטפל .לחולי סכרת:
לתאם מינון אינסולין עם הרופא המטפל.
יש להפסיק פלביקס שבוע לפני הפעולה.

בערב לפני הבדיקה לאכול ארוחת ערב קלה עד שעה  . 00:99מותר לשתות מים ,תה עם
.2
סוכר ,מיצים ממותקים (לא כולל חלב) עד  7שעות לפני הבדיקה.
.0

עליך להיות בצום מוחלט  7שעות לפני הבדיקה

.8

חובה להגיע לבדיקה עם מלווה מאחר ותקבל/י זריקת טשטוש

.7

אסור לנהוג ברכב  02שעות לאחר בצוע בדיקה

מהלך הבדיקה:
לפני הבדיקה ירדימו את הלוע באמצעות תרסיס .על מנת להפחית את תחושת אי הנוחות בזמן
הבדיקה ,תינתן לך זריקת טשטוש לתוך הוריד.
לאחר הבדיקה תישאר/י להשגחה במכון .השהייה בבית החולים כ 0 -עד  7שעות.
לאחר שעה – שעתיים תוכל/י לשתות ,כל זאת באישור הצוות המטפל.
עם השחרור ימסרו לך תוצאות הבדיקה ותקבל/י מכתב לרופא המטפל.

הוראות כלליות
חובה להביא לבדיקה טופס התחייבות (טופס  ) 05מסניף קופת חולים שלך
קוד  .54905+54970קוד משרד הבריאות L3239+80270
אנו משתדלים לקבל את החולים על פי השעה הרשומה בהזמנה ,אך לעיתים הסדר משתנה
משיקולים רפואיים( .השעה היא משוערת)
יש צורך במכתב הפניה  .במקרה של אשפוז יש להביא את מכתב השחרור של המחלקה.
להביא צילומים אם נעשו.
אם מאיזה סיבה שהי אינך יכול/ה להגיע לבדיקה ,אנא הודיע/י על כך לפני מועד הבדיקה
למזכירות המכון טלפון 90-5852749 :או במייל gastromeirpn@clalit.org.il
תודה על תשומת הלב ובהצלחה,
צוות מכון גסטרואנטרולוגיה

