
מטופל/ת יקר/ה,
הנך מוזמן/ת לבדיקה של דרכי האוויר וצינורות 

הנשימה (ברונכוסקופיה) לצורך אבחון או טיפול. 
עליך לפנות למזכירות המכון ביום ובשעה הרשומים 

בהזמנה .
 ( 17יש להצטייד בתעודה מזהה ובהתחייבות (טופס 

מקופת חולים.
אנו משתדלים לקבל את המטופלים על פי השעה 

הרשומה בהזמנה, אך לעיתים הסדר משתנה 
משיקולים רפואיים. 

לפני הפעולה הינך נדרש/ת לחתום על טופס הסכמה 
לביצוע הפעולה.

במקרה של אפוטרופוס - קיימת חובת נוכחות 
האפוטרופוס ביום הפעולה.

על האפוטרופוס להגיע עם כתב המינוי מבית משפט 
ותעודת הזהות שלו.

חובה להגיע לבדיקה עם מלווה - מאחר ובמהלך 
הבדיקה תקבל/י זריקת טשטוש. 

למען בטיחותך, אסור לך לנהוג לאחר הבדיקה. 

אם מאיזו סיבה אינך יכול/ה להגיע לבדיקה, אנא 
72הודע/י על כך, לפחות  שעות לפני מועד הבדיקה, 

. 16:00לטלפון:  בין השעות  -  13:00 03-937-7225/7

הנחיות לבדיקת ברונכוסקופיה

ביום הבדיקה

מהלך הבדיקה 

לאחר הבדיקה 

עליך להיות בצום מוחלט 4 שעות לפני הפעולה.
עליך לקחת את כל התרופות הקבועות שלך בשעות 

הרגילות עם מעט מים.
אנא לבש/י בגד נוח, והשתדל/י להגיע ללא תכשיטים, 

בית החולים אינו אחראי לאובדנם.
 להזריק אינסולין בבוקר יום 

הבדיקה.
אם הינך סובל/ת מאלרגיה לתרופות, או ממחלה 

הגורמת לדימום, או אם יש לך קוצב לב מלאכותי  
(PACEMAKER) עליך להודיע על כך לאחות במכון בעת 

קבלתך ביום הבדיקה.
 

על מנת למנוע אי נוחות בזמן הבדיקה, תינתן לך 
"זריקת טשטוש" לתוך הוריד.

הבדיקה מבוצעת באמצעות ברונכוסקופ, שהוא צינור 
דק וגמיש שבקצהו מצלמת וידאו, המוחדר דרך האף 

או הפה, דרכו הרופא מסתכל על דרכי האוויר 
ובאמצעותו נלקחות בדיקות ו/או ביופסיה . 

תישאר/י להשגחה במכון כשעה.
יתכן ותשלח/י לצילום חזה לביקורת.

לאחר כשעה תוכל/י לשתות - באישור הצוות המטפל.
בסיום הבדיקה יימסר לך מכתב - דו"ח ברונכוסקופיה 

לרופא המשפחה .

לחולי סוכרת אסור

סיבוכי ברונכוסקופיה הינם נדירים. היה ומופיעות 
התופעות הבאות: 

0
38חום מעל  

=כוס דם)   1.5-1דימום חזק  (
קוצר נשימה וכאב חד בחזה 

עליך ליצור קשר עם הרופא במרפאה: בימים א'-ה'  
16:00בשעות   -  08:00

לאחר שעות הפעילות יש לפנות לרופא המשפחה 
או ישירות למיון עם דו"ח הברונכוסקופיה.

בהצלחה !
צוות המכון למחלות ריאה

לשאלות/להדרכה נוספת ניתן לפנות לאחות 
03-937-7225/7בין השעות   -  בטלפון  15:00 11:00

לקראת הבדיקה 
אם הינך נוטל/ת תרופות מסוג אספירין כגון: קרטיה/ 
מיקרופירין או תרופות נגד קרישה כגון קומדין עליך 

להודיע על כך מראש לרופא, תרופות מסוג זה יש 
להפסיק 5 ימים לפני הבדיקה בהתייעצות עם הרופא 

המטפל.



הזמנה לבדיקת
ברונכוסקופיה

המכון למחלות ריאה
03-937-7225/4טל': 

03-937-7147פקס: 

המכון למחלות ריאה
נמצא  בקומה א'
בבניין המרפאות
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