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 נשתדל לקבלך בזמן אך בגלל אילוצים הנובעים מבעיות דחופות בביה"ח יתכן שינוי בזמן הבדיקה
 

 ה וטיפול בבעיות דרכי המרה והלבלב()בדיקת הדמי ERCP  -הכנה ל הוראות

 
מהווה שילוב של אנדוסקופיה ושיקוף רנטגן ובד"כ מלווה בביצוע פעולה ניתוחית קטנה בדרכי  ERCPבדיקת 

דקות ומתבצעת באמצעות צינור גמיש הבנוי מסיבי זכוכית וסביבו מעטה  89 -הבדיקה נמשכת כהמרה או לבלב. 
זריקת הרגעה תוך ורידית, זאת על מנת להפחית את תחושת אי הנוחות. מחומר פלסטי. לפני הבדיקה ניתנת 

בזמן הבדיקה מוזרק לדרכי המרה המכשיר מוחדר דרך הפה, כאשר הנבדק מבצע פעולת בליעה ונושם כרגיל. 
חומר ניגוד רנטגני וכן נעשות פעולות ניתוחיות כגון: חיתוך הספינקטר בין דרכי המרה לתרסריון, הוצאת אבנים 

(, הרחבות של היצרוית. מאחר ומדובר בפעולה אבחנתית   STENTדרכי המרה, השתלת צינוריות לניקוז )מ
וטיפולית ניתוחית יתכנו בפעולה סיבוכים כמו בכל ניתוח בטני אחר.  חלק מהחולים שעוברים את הבדיקה נצרכים 

 להמשך השגחה באישפוז ועליך להערך בהתאם.
 

ואחרי שהבין את מטרות הבדיקה והסיבוכים הסכמה בכתב מהנבדק  הבדיקה מתבצעת רק אחרי קבלת
 האפשריים 

 
יעץ עם הרופא המטפל בסוכרת, על מנת לקבל הנחיות באשר להכנה יבאם הינך מטופל בסוכרת, עליך להת

 לבדיקה ובאשר לנטילת התרופות לסוכרת ביום הבדיקה.
 ם ודברי ערךעל מנת למנוע עוגמת נפש עליך להגיע לבדיקה ללא תכשיטי

 
 הכנה לבדיקה

 
 בהריוןהבדיקה כרוכה בקרינת רנטגן ולא ניתן לבצעה כאשר יש אפשרות שהמטופלת נמצאת 

 חמישה ימים לפני הבדיקה:
 קרטיה(, טיקלידיל  -הפסקת תכשירי אספירין )לדוגמא  בהתיעצות עם רופא מטפל/קרדיולוג לשקול

 .ואם ניתן עדיף להפסיקם יתר המשך נטילתם כרוך באפשרות של דימום  ופלביקס.

  ימים לפני הבדיקה. יש להתייעץ עם רופא  9יש להפסיק את התרופה  קומדיןבאם הינך נוטל כדורי
 המשפחה/ קרדיולוג לגבי  הצורך בטיפול תחליפי.

 .מותר להמשיך לקחת את שאר התרופות עד למועד הבדיקה 

 :ספירת דם מלאה,  יש לבצע בדיקות דםINR ,PT ,PTT –  אם הבדיקות אינן תקינות יש
 להודיע לרופא המבצע במכון הגסטרו מיידית.  

 ערב לפני הבדיקה:
 עליך לסיים את ארוחת הערב ומשעה זו להישאר בצום עד מועד הבדיקה.  22:99משעה 

 בבוקר הבדיקה: 
 עם מעט מים.ניתן לקחת את התרופות הרגילות שלך בבוקר . שעות לפני הבדיקה 3מותר לשתות מים בלבד עד 

 
  יש לבוא לבדיקה עם ליווימאחר ותקבל/י זריקת הרגעה 

 שעות מסיום הבדיקה 42ברכב  אסור לנהוג
  85999לצורך הבדיקה ולציין קוד  71בטופס  יש להצטייד

 
  .הצהריים  בשעות09-7472580 לברורים והחלפת תור נא להתקשר לטל. 

 gastromeirpn@clalit.org.ilאו בכתובת מייל: 
 
 

 אי הופעה לבדיקה, ללא ביטולה מונעת מחולה אחר הזקוק לבדיקה בדחיפות לקבל את התור!!


