המכון למחלות ריאה ואלרגיה
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פקס03-1303419 :

פברואר 3102

הנחיות לביופסיית ריאה תחת CT
יעוץ מקצועי :פרופ' מרדכי קרמר
נכתב על ידי :אילנה בקל ,א.א .המכון למחלות ריאה
מטופל יקר

נכתב על ידי :אילנה בקל ,א.א .מרפאת

הנך מוזמן לביופסיה לאבחון נגע ריאתי בהנחיית . CT
עליך לפנות למזכירות המכון ביום ובשעה הרשומים בהזמנה ,ולקבל תיק-מרפאה ועימו להגיע
למזכירות מכון הדימות(בניין גור-שאשא קומה .)4
האחות במכון הדימות תשלים את כל הליכי הקבלה ותכין אותך לבדיקה.
 יש להגיע עם תעודה מזהה ובהתחייבות (טופס  01קוד )17177-מקופת החולים.
 יש להביא הפנייה מהרופא דורש הבדיקה.
 יש להביא צילום-חזה-CT ,חזה וכן הדמיה קודמות.
 יש להביא בדיקות דם הכוללות-תפקודי קרישה וספירת דם עדכניים.
 יש להגיע לבדיקה עם מלווה.
 במקרה של אפוטרופוס -קיימת חובת נוכחות האפוטרופוס ביום הפעולה.
 בדרך כלל הבדיקה נעשית בשעה הרשומה בהזמנה ,אך לעיתים נעשים שינויים עקב
שיקולים רפואיים.
 אם מסיבה כלשהי אינך יכול להגיע לבדיקה ,יש להודיע על כך 13 ,שעות לפני מועד
הבדיקה ,לטלפון 12-721-1330 , 12-721-1041/1 -בין השעות.02:11-00:11 :
לקראת הבדיקה

אם הנך נוטל תרופות מסוג אספירין כגון :קרטיה /מיקרופירין או תרופות נוגדי קרישה כגון קומדין ,יש
להודיע על כך מראש לרופא .תרופות מסוג זה יש להפסיק  5ימים לפני הבדיקה בהתייעצות עם
הרופא המטפל.
ביום הבדיקה




יש לאכול ארוחת בוקר קלה.
יש ליטול את כל התרופות הקבועות שלך בשעות הרגילות עם מעט מים.

מהלך הבדיקה

הבדיקה כוללת החדרת מחט לגוש/נגע הריאתי בהכוונת  CTומבוצעת ע"י רופא ריאות או רדיולוג
בהרדמה מקומית.
משך הבדיקה כחצי שעה עד שעה.
בתום הפעולה תועבר באמצעות סניטר למכון ריאות ו/או למחלקת אשפוז עם הגיליון/תיק הרפואי
והנחיות להמשך טיפול.
לאחר הבדיקה

במחלקה  /מכון ריאות יתבצע ניטור מדידת-לחץ דם ,דופק ורמת חמצן .
במידה ויופיעו כאבים תקבל תרופות לשיכוך כאבים .
לאחר כשעתיים תישלח לצילום חזה לביקורת באמצעות סניטר למכון רנטגן.
עם שחרורך יימסר לך מכתב מסכם ומספרי טלפונים לבירור התוצאות.
סיבוכים אפשריים

חזה אויר שלעיתים רחוקות מצריך אשפוז ו/או החדרת נקז.
כאבים בחזה.
דם בליחה.
במידה ומופיע אחד מהסימנים הנ"ל יש ליצור קשר עם הרופא במרפאה :
בימים א'-ה' בשעות  7:11-00:11בטלפונים להלן.
לאחר שעות הפעילות יש לפנות לרופא המשפחה או ישירות למיון עם מכתב מסכם .
לשאלות/להדרכה נוספות ניתן לפנות למזכירות בין השעות 00:11-00:11
בטלפון 12-721-1330
12-721-1041

המידע כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
המידע אינו מהווה חוות דעת רפואית ואינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי .למידע נוסף ניתן לפנות
לאתר הרשמי של מרכז רפואי רבין בכתובתwww.rmc.org.il :

בהצלחה,
המכון למחלות
ריאה ואלרגיה

