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 החטיבה

 לשכת המשנה למנהל המרכז הרפואי
 מרפאה אורולוגית 

  08-6245929פקס , 08-6403184 טלפון

 מידע והנחיות  - ציסטוסקופיהבדיקת 

  מטרת הבדיקה
 בעיות בשלפוחית ובדרכי השתן: ומעקב אחרן  ואבחור, בר

 בשלפוחית השתן    אבחון ומעקב גידולים 

  ברור הסיבות לדימום מדרכי השתן 

  ברור  הסיבות לתלונות, כגון: צריבה, תכיפות ודחיפות במתן שתן 

  ברור הסיבות לזיהומים חוזרים בדרכי השתן 

  אבחון אבנים בדרכי שתן 

 :ביצוע הערכת מצב בשלפוחית השתן או בשופכה לפני 

  ניתוחים 

  טיפולים אימונולוגים וכימוטרפים 

 וגים.ניתוחים גינקול 

  לקראת הבדיקה
 לפני הבדיקה.שבוע  –בדיקת שתן לכללית ולתרבית 

 
 ביום הבדיקה

 ניתוח ות או תוצאות בדיקא מכתב סיכום רפואי מרופא משפחה ויש להבי 

 ביום הבדיקה יש להתרחץ  

 מומלץ להגיע עם מלווה . 

 . 
  הבדיקה אופן ביצוע

 דקות 20-את  הבדיקה מבצע רופא  אורולוג מומחה בסיוע אחות והיא אורכת כ 

 פשוט את בגדיו התחתונים וללבוש חלוק וערדלייםתבקש להמטופל מ 

 ברגליים פשוקות ומוגבהות שוכב המטופל  

  חומר חיטוי מחוטא באמצעותאיזור איברי המין  

 הרדמה מקומיתחומר לוזלף מיבר המין לתוך א  

 דרכי השתןפטי גמיש לצינור מוחדר או  

 המכשיר מכיל סיב אופטי ותעלה שמאפשרת הזרמה של נוזל אל תוך שלפוחית השתן  

  דפנות של שלפוחית השתן ושל השופכה.ההרופא מסתכל ישירות על 
 

  לאחר הבדיקההעלולות להופיע תופעות 

 ת כעבור יומיים יש לעשות בדיקת שתן לתרבית בקהילהולא חולפאם  – צריבהו נוחות-אי  

  צורך לתת שתן  

 תחושת לחץ בבטן תחתונה  

 דימום 

  .ימים כעבור כמה לרוב תופעות אלו חולפות

  תופעות המחייבות התייחסות רפואית

  צלזיוס מעלות 38-גבוה מחום 

 לאחר הבדיקה שעות ויותר  24 במשך שתן דמי 

 משך יותר מחמש שעותחוסר יכולת לתת שתן ב 

 צריבה במתן שתן אשר לא חולפת בימים הראשונים. 

  מעקב המשך טיפול ו

   יש למסור לרופא המטפל את דו"ח סיכום הבדיקה 

 ולהמלצות. תוצאות הבדיקה המשך הטיפול והמעקב בהתאם ל 
 

  צוות מרפאה אורולוגית, בברכת בריאות טובה
 ט"כ, 11.5.21עדכון אחרון:                                                                                                                                             


