בדיקת אקו דרך הוושט
)(TRANS-ESOPHAGEAL ECHO
מטרת הבדיקה
הבדיקה מבוצעת כהשלמה לבדיקת אקו לב ,מספקת תמונות של הלב על ידי
מתמר הנמצא בתוך הוושט וממוקם מאחורי הדופן האחורית של הלב .בשיטה זו
ניתן לראות אזורים ”חבויים“ של הלב ובנוסף ,לראות בצורה טובה יותר את
מבנה המסתמים ומחיצות הלב.
אם סיבת ההפניה לבדיקת אקו דרך הוושט הינה צורך בהיפוך קצב הלב ,בתום
הבדיקה על פי תוצאותיה יוחלט אם ניתן לבצע את ההיפוך החשמלי.
הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה
 יש להגיע בצום החל מ‐  8שעות לפני הבדיקה.
 בבוקר הבדיקה ,יש לקחת את התרופות עם מעט מים עד  3שעות
לפני הבדיקה.
 יש להגיע לבדיקה עם מלווה שיוכל להחזיר אותך הביתה .הנהיגה ברכב
אסורה לאחר הבדיקה.
 רצוי להגיע לבדיקה ללא דברי ערך ,בית החולים אינו אחראי לאובדנם.
תהליך הבדיקה
 הבדיקה מבוצעת על ידי צוות של רופא/ה קרדיולג/ית ,טכנאי/ת אקו ,אחות,
ואם יש צורך ,גם רופא מרדים .הבדיקה נמשכת בדרך כלל כ‐  60‐30דקות
ואינה מצריכה בדרך כלל אשפוז.
 הבדיקה הנה פולשנית ועלולה להיות מלווה בשיעור נמוך של סיבוכים.
נבדקים עם מחלה בוושט או בקיבה או שעברו ניתוחים בוושט או בקיבה,
חשוב לציין זאת לפני הבדיקה .הבדיקה מחייבת הסכמה מדעת וחתימה של
הנבדק/ת .אם מתוכנן גם היפוך חשמלי ,יוחתם הנבדק גם על כך.
 לפני היכנסך לחדר הבדיקה רצוי לרוקן את שלפוחית השתן.
 הבדיקה מבוצעת בשכיבה על צד שמאל.
 לאחר החדרת עירוי לווריד ביד ,הוצאת שיניים תותבות אם ישנן ,יחובר
הנבדק/ת למערכת ניטור )דופק ,לחץ דם ,אק“ג ורמת החמצן בדם( ותוכנס
פיית‐מגן לפה ,החולה יורדם ויוחדר צינור גמיש דרך הפה לתוך הוושט.
 מיקום המתמר וזוויות הצילום ניתנות לניווט על ידי הרופא במהלך הבדיקה
ומאפשרים הערכה של הלב מזוויות שונות.
 משך זמן הבדיקה כ‐  60‐30דקות.
לאחר הבדיקה
 בתום הבדיקה המטופל/ת נשאר/ת בהשגחה במשך כשעתיים.
 בתום הבדיקה ימסור הרופא לנבדק/ת את תוצאות הבדיקה.
 ייתכן ותופיע הרגשה של עייפות וחולשה שחולפים.
 ניתן לאכול ולשתות כשעה מסיום הבדיקה )רצוי להימנע משתייה חמה
וממזון חריף בשעות הראשונות(.
 לפעמים מופיעים כאב גרון ו/או קושי בבליעה )חולפים בדרך כלל תוך יום‐
יומיים ,אך חשוב לדווח על כך לצוות האקו או לרופא המטפל(.
 בכל מקרה של חשד לבעיה רפואית ,יש לפנות לרופא משפחה או לחדר מיון.
בברכת בריאות שלמה
צוות המערך הקרדיולוגי

