
מהי בדיקת גסטרוסקופיה?

הנחיות כלליות

הנחיות לקראת הבדיקה

הנחיות ליום הבדיקה

בדיקה זו מיועדת לאבחון / לטיפול במחלות בדרכי העיכול העליונות כגון: דלקת, כיבים, פוליפים ועוד.
הבדיקה מבוצעת באמצעות אנדוסקופ - צינור דק וגמיש שבקצהו מצלמת וידאו, המוחדר ללוע דרך הפה. 

באמצעות האנדוסקופ, הרופא צופה על פני הצג, בתמונת פנים הוושט, הקיבה והתריסריון, לצורך אבחון / טיפול בממצאים שונים. 
לעיתים מבצעים במהלך הבדיקה פעולות כגון: ביופסיה או צריבה, בהתאם לממצאים הניצפים.

 

   לבדיקה בבית החולים בילינסון או בבית החולים 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 / הרופא המטפל, שבועיים 
   לפני הבדיקה, לשם קבלת הנחיות לגבי נטילת תרופות אלו לקראת הבדיקה.

 (Pacemaker)   אם הינך סובל מאלרגיה לתרופות, או ממחלה הגורמת לדימום, או אם יש לך קוצב לב מלאכותי  - עליך להודיע על כך 
   לרופא בסמוך לביצוע הבדיקה.

          

    אם הינך סובל מיתר לחץ דם או ממחלת לב, עליך לקחת את התרופות הקבועות שלך עד 3 שעות לפני הבדיקה עם מעט מים.
    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.

המרחב לגסטרואנטרולוגיה
מרכז רפואי רבין - מחוז דן פתח תקווה

הדרכה לקראת בדיקת גסטרוסקופיה

מהלך הבדיקה 
על מנת להפחית את תחושת אי הנוחות בזמן הבדיקה, תינתן לך זריקת הרגעה לתוך הוריד.

בתחילת הבדיקה תתבקש לבצע פעולת בליעה ולנשום רגיל.
יתכן ותחוש, בזמן הבדיקה, תחושת לחץ או אי נוחות, הנגרמת עקב ניפוח הקיבה באוויר,  תחושה זו זמנית בלבד ותחלוף לאחר שחרור 

האוויר.

הנחיות לאחר הבדיקה
   בסיום הבדיקה תישאר להשגחה בחדר ההתאוששות למשך כשעתיים. המלווה ישהה לצידך.

   במהלך ההתאוששות תוכל להתחיל לשתות, לאחר אישור הצוות הרפואי.
   לקראת שחרורך, ימסרו לך תוצאות הבדיקה ומכתב לרופא המטפל.

עליך להיות בצום מוחלט - ללא שתייה - 6 שעות לפני מועד הבדיקה.
מומלץ מאוד להגיע לבדיקה עם מלווה. 
אין לנהוג ברכב 8 שעות לאחר הבדיקה.

נודה לך על שיתוף הפעולה ועל ביצוע ההנחיות.



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.*
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