
המרכז הרפואי רבין
המכון לגסטרואנטרולוגיה

(PEG)הנחיות למוסד המטפל לפני הכנסת גסטרוסטום 

שם המטופל/ת: _______________________
מס' תעודת זהות:  _____________________
תאריך הפעולה: ______________________

1PT. שלושה ימים לפני הפעולה, יש לבצע ספירת דם מלאה (כולל תרומבוציטים),  
    על המטופל להגיע ביום הפעולה, עם תוצאות הבדיקות.

212. הפעולה מתבצעת אחרי צום מוחלט של  שעות. יש להפסיק כלכלת זונדה או כלכלה אחרת, 12 שעות לפני ביצוע הפעולה. 
    יש לדאוג למתן נוזלים בצורה מספקת. 

3. יש לוודא כי ביום הפעולה המטופל לא סובל ממחלה חריפה כגון: 
    דלקת ריאות, זיהום בדרכי השתן, מצב חריף של אי ספיקת לב, בצקת ריאות, אירוע לבבי וכו'.

4. למטופל המקבל אספירין, קומדין או נוגדי קרישה אחרים, יש לתאם הפסקת הטיפול עם הרופא המטפל, 5 ימים לפני ביצוע 
    הבדיקה.

5CEFAZOLIN 1.0. כשעה לפני הפעולה יש להזריק למטופל  גרם  תוך ורידי, או בזריקה לשריר. (ניתן לתת אנטיביוטיקה אחרת
    בעלת אותו טווח פעולה, על-פי המלצת הרופא המטפל).  

    יש לציין בגיליון המטופל את סוג האנטיביוטיקה שניתנה, שעת המתן ושם נותן התרופה. 
6. בבוקר הפעולה יש לבצע טיפול פה קפדני - למניעת זיהומים.

7. לפני הפעולה, המטופל יידרש לחתום על הסכמה מדעת לביצוע הפעולה. במקרה של אפוטרופסות - האפוטרופוס חייב להיות
    נוכח ביום הפעולה. 

    על האפוטרופוס להגיע עם: תעודת הזהות שלו ושל המטופל וכתב המינוי מבית משפט המאשר את האפוטרופסות על גוף
    (אפוטרופסות רכוש אינה קבילה לעניין זה). 

    האפוטרופוס יקבל הסבר על מהות הפעולה ויתבקש לחתום על הסכמה - ללא חתימת האפוטרופוס לא ניתן יהיה לבצע את 
    הפעולה.

הנחיות לפני הפעולה:
.INR ,PTT ,

מהלך הפעולה
הפעולה מבוצעת באמצעות אנדוסקופ, צינור דק וגמיש שבקצהו מצלמת וידאו, המוחדר ללוע דרך הפה. בתחילת הפעולה המטופל 

יתבקש לבצע פעולת בליעה ולנשום רגיל.
על מנת להפחית את אי הנוחות בזמן הפעולה, המטופל מקבל זריקת הרגעה לתוך הוריד.

באמצעות האנדוסקופ, הרופא צופה על פני הצג, בתמונת פנים הוושט, הקיבה והתריסריון,  כדי לבדוק האם ישנן מחלות כגון: 
דלקת, כיבים, או פוליפים במערכת העיכול העליונה.

במידה שאין - מבצעים את הכנסת הגסטרוסטום.
מבצעים חתך קטן בדופן הקיבה, דרכו מוחדרת צינורית הגסטרוסטום המשמשת להאכלה, למתן נוזלים ולמתן תרופות. 

בסיום הפעולה, יינתן דף הנחיות למוסד להמשך הטיפול בגסטרוסטום. 

לשאלות או הדרכה ניתן לפנות לצוות האחיות :

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

15:00-13:00בית חולים השרון - טלפון:    בין השעות:   ;              8:30-7:00 03- 937-2305

פרטי התקשרות למזכירות:

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

15:00בית חולים השרון - טלפון:    בין השעות:           -13:00 03-937-2765

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

תודה על שיתוף הפעולה ועל ביצוע ההנחיות,
 צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה
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