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הנחיות להכנה לקראת בדיקת סיגמואידוסקופיה / קולונוסקופיה קצרה

מהי בדיקת סיגמואידוסקופיה?

הנחיות כלליות

הנחיות לפני הבדיקה

הנחיות לקראת הבדיקה

יום לפני הבדיקה

הנחיות ליום הבדיקה

סיגמואידוסקופיה הינה בדיקה של דרכי העיכול התחתונות. הבדיקה מתבצעת באמצעות אנדוסקופ - צינור דק וגמיש שבקצהו מצלמת וידאו 
הנקרא קולונוסקופ. הקולונוסקופ מוחדר דרך פי הטבעת, באמצעותו הרופא צופה על פני צג, בחלקו הסופי של המעי הגס. 

בדיקה זו מבוצעת לשם אבחון או טיפול במחלות כגון: דלקות, כיבים, דימומים, פוליפים וגידולים במערכת העיכול התחתונה.
לעיתים מבצעים במהלך הבדיקה פעולות כמו: ביופסיה או כריתת פוליפים, בהתאם לממצאים הנצפים.

   לבדיקה בבית החולים בילינסון או בבית חולים השרון - יש להצטייד בתעודה מזהה, בכרטיס מגנטי של הקופה בה אתה מבוטח ובטופס 
   התחייבות מתאים - טופס 17. 

   לבדיקה במרפאת קונקורד - יש להצטייד בתעודה מזהה ובכרטיס מגנטי, אין צורך בטופס התחייבות - טופס 17. 
   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 אליו הוזמנת.

   אם הינך נוטל תרופות לדילול דם כגון: קומדין, פלביקס, פרדקסה - עליך להודיע על כך לרופא המשפחה / לרופא המטפל, לפחות שבועיים 
   לפני הבדיקה, לשם קבלת הנחיות לגבי נטילת תרופות אלו לקראת הבדיקה.

   אם הינך נוטל תכשירי ברזל (לטיפול באנמיה), עליך להפסיקם 5 ימים לפני הבדיקה.
, עליך להודיע על כך לרופא   (Pacemaker)   אם הינך סובל מאלרגיה לתרופות, או ממחלה הגורמת לדימום, או אם יש לך קוצב לב מלאכותי

   בסמוך לביצוע הבדיקה. 

 (EASY GO)ההכנה לקראת בדיקה זו מתבססת על ניקוי המעי הגס באמצעות חוקן הנקרא "איזי גו"  -סה"כ 3 בקבוקים של 180 מ"ל כל אחד.
להכנה זו חשיבות מירבית - רק ניקיון מוחלט של חלל המעי, בעזרת הכנה קפדנית - יאפשר בדיקה מדויקת ומהימנה.

                                         חשוב מאוד! - הכנה זו אינה מתאימה לחולים עם אי ספיקת כליות. 

. יש לבצע את החוקן בשכיבה על צד שמאל, להחדיר בזהירות את הפיה   EASY GO    כשעה לפני השינה יש לבצע חוקן עם בקבוק 
   לפי הטבעת וללחוץ על הבקבוק עד להתרוקנות מלאה של המיכל.

15   לאחר פעולה זו יש להמשיך לשכב כ- דקות על צד שמאל ורק לאחר מכן להתרוקן.

 
 EASY GO   שעתיים-שלוש לפני הבדיקה יש לבצע חוקן עם 2 בקבוקי  נוספים.

15   את החוקן יש לבצע בדיוק כמו בערב לפני הבדיקה כלומר: להחדיר בקבוק אחד, להמתין כ-  דקות ורק אז להתרוקן. 
   יש לחזור על הפעולה עם הבקבוק השני.

   אם הינך סובל מיתר לחץ דם או ממחלת לב, עליך לקחת את התרופות הקבועות שלך, עד 3 שעות לפני הבדיקה עם מעט מים.
   עליך להיות בצום מוחלט (ללא שתיה) 4 שעות לפני מועד הבדיקה שנקבע לך.

   לחולי סוכרת: אסור להזריק אינסולין או לקחת תרופות אחרות לסוכרת בבוקר יום הבדיקה.
   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. 



מהלך הבדיקה

הנחיות לאחר הבדיקה

בזמן הבדיקה תתבקש לשכב על צדך השמאלי, בברכיים מכופפות.
החדרת האנדוסקופ אינה מלווה בכאב, אך כרוכה, לעתים, בתחושת אי נוחות קלה.

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

המשך השגחה בחדר ההתאוששות, תלוי בפעולה שבוצעה במהלך הבדיקה.
לקראת שחרורך, ימסרו לך תוצאות הבדיקה ומכתב לרופא המטפל.

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

-03מרפאת קונקורד - טלפון:    577-2430
14:00                               בימים א',ג',ה' בין השעות:  -  12:00

13:00                               בימים ב',ד' בין השעות:    -11:00

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

15:00מרפאת קונקורד- טלפון:    בין השעות:    -11:00 03- 577-2430

03-937-7299מזכירות המרחב לגסטרואנטרולוגיה - טלפון:   פקס:  03-937-7298
GastroSec@clalit.org.ilדוא"ל: 

 בברכת בריאות טובה

 צוות המרחב לגסטרואנטרולוגיה

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

נודה לך על שיתוף הפעולה ועל ביצוע ההנחיות.
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