
המכון לגסטרואנטרולוגיה

(TRUS)?מהי בדיקת אולטראסאונד רקטלי 

הנחיות כלליות

הנחיות ליום הבדיקה

מהלך הבדיקה

הנחיות לאחר הבדיקה

זוהי בדיקה המשמשת להדמיה של פי טבעת, דופן הרקטום ואברי רצפת האגן, באמצעות אולטראסאונד (שימוש בגלי קול בתדירות 
גבוהה).

באמצעות הבדיקה ניתן להעריך את תפקוד השרירים, לאבחן קרעים בשריר, לאבחן פיסטולות (תעלות חיבור בין חללים שונים), 
מורסות, צלקות ועוד.

הבדיקה מבוצעת בעזרת מתמר אולטראסאונד - המוחדר דרך פי הטבעת ובאמצעותו הרופא צופה על פני צג, בדופן הרקטום ובאברי 
רצפת האגן.

. 17    לבדיקה - יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של הקופה בה אתה מבוטח ובטופס התחייבות מתאים- טופס 
    אנא קרא בעיון את טופס ההסכמה מדעת המצורף להזמנה זו. 

    לפני הפעולה תדרש לחתום על טופס זה לאישור הסכמתך לביצוע הפעולה.
    במקרה בו המטופל אינו כשיר לחתום על הסכמה מדעת, חובת האפוטרופוס להיות נוכח ביום הפעולה, לחתום על טופס  

    הסכמה מדעת וללוות את המטופל.  על האפוטרופוס להגיע עם כתב מינוי תקף מבית המשפט ותעודת זהות שלו ושל המטופל.
    אנו עושים כל מאמץ לקבלך במועד שנקבע, אך ייתכן שיחול עיכוב בקבלתך בשל אילוצים שונים ושיקולים רפואיים.

    אם אינך יכול להגיע לבדיקה, אנא הודע על כך מבעוד מועד למזכירות המכון. 

    עליך לפנות למזכירות המכון ביום ובשעה הרשומים בהזמנה.
    אם הינך סובל ממחלה מדבקת, אנא הודע לאחות / לרופא במכון לפני ביצוע הבדיקה.

    מומלץ להגיע עם בגד נוח.
    יש להסיר תכשיטים לפני הבדיקה ולמסור למלווה. בית החולים אינו אחראי על חפצי ערך.

    

בזמן הבדיקה תתבקש לשכב על צדך השמאלי בברכיים כפופות.
החדרת המתמר אינה מלווה בכאב, אך כרוכה, לעיתים, בתחושת אי נוחות קלה.

אם תחוש כאב או אי נוחות רבה, דווח לצוות המטפל.

 לאחר הבדיקה תשוחרר, ימסרו לך תוצאות הבדיקה ומכתב לרופא המטפל.

TRUSהדרכה לקראת בדיקת אולטראסאונד רקטלי - 

בברכת בריאות טובה
צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה

לשאלות או הדרכה ניתן לפנות לצוות האחיות:

15:00בית חולים בילינסון - טלפון:   בין השעות:  -  12:00 03-937-7239

פרטי התקשרות למזכירות:

14:00בית חולים בילינסון - טלפון:  שלוחה 3, בין השעות:  -  10:00 03-937-7241

מטעמי נוחות המידע נכתב בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים - זכר ונקבה*
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