מכון ריאות
------------------------------------------------------------------------------------------------------הסבר והנחיות לבדיקת ברונכוסקופייה.
מטופל/ת יקר/ה,
הנך מוזמן/ת לבדיקת ברונכוסקופייה
בדיקת הברונכוסקופייה :פעולה רפואית המאפשרת הסתכלות לדרכי הנשימה עליונית
ותחתונות.
לפני ביצוע הבדיקה הרופא המבצע יחתים אותך על טופס הסכמה מדעת בשני העתקים (
אחד למטופל/ת ואחד לרשומה הרפואית)
במקרה שבו המטופל/ת אינו כשיר/ה או במקרה של פסול דין,חוסה ותשוש נפש,יש לחתום
על טופס הסכמה מדעת על פעולת הברונכוסקופייה ועל ההרדמה.
ביום הפעולה נדרשת חובת נוכחות של אפוטרופוס.
על האפוטרופוס להגיע בצירוף כתב מינוי תקף מבית המשפט ותעודת זהות.
ילדים עד גיל  11חייבים להגיע עם הורה/אפוטרופוס.
מטרת הבדיקה:
לצורך אבחון מחלות ריאה,זיהומים ,דלקות
אבחון גידול ולקיחת שטיפות ודגימות מרקמת הריאה .
איתור סיבה לשיעול ממושך שלא הגיב לטיפול תרופתי.
איתור סיבה כיח דמי/דמום .
הוצאת גוף זר.
פתיחת סמפון החסום מהפרשות.
הערכה לאחר טיפול.
הנחיות לפני הבדיקה:
לפני הבדיקה תקבל תקבל/י הסבר מפורט על הפעולה ותעבור בדיקה גופנית.
הרופא/ה יחתים/תחתים אותך על טופס הסכמה בשני העתקים .
 יש להביא רשימת תרופות אותם את/ה נוטל באופן קבוע.
 יש לציין בפני הרופא/ה אם קיימת רגישות לתרופות/מזון/חומרים.
 יש לבצע בדיקות דם :ספירת דם  +תפקודי קרישה +כימיה א.ק.ג בקופה בה את/ה
מבוטח/ת.
 ביום הבדיקה יש להביא את תשובות בדיקות הדם ואת תרשים הא.ק.ג.
 צילום חזה
 CT חזה (דיסק)
 טופס התחייבות (טופס  )11מהקופה המבטחת ,קוד התחייבות יינתן ע"י מזכירת
המכון.
 צום מחצות אין לאכול או לשתות (מעט מים אם הנך נוטל/ת טיפול ליתר לחץ דם)
 אסור ליטול תרופות לסוכרת בבקר הבדיקה.יש לידע את רופא הריאות על תרופות
לסוכרת שהנך נוטל.
 במידה והינך נוטל/ת תרופות נוגדות קרישה כגון:אספירין ,פלאוויקס,קומדין,סינטרום.
עליך ליידע את רופא המשפחה על תאריך הבדיקה לקבל מרופא המשפחה הנחיות לגבי
הפסקת התרופה לפני הבדיקה.הפסקת הטיפול בנוגדי קרישה חשובה על מנת שלא
יופיע דימום במהלך הבדיקה .אסור להפסיק את התרופה על דעת עצמך!



חובה להגיע עם מלווה לבדיקה מאחר וקיימת המשכיות של השפעת תרופות
הטשטוש שניתנות במהלך הבדיקה

בדיקת הברונכוסקופייה:
מבוצעת ע"י רופא בסיוע אחות באמצעות צינור פיבראופטי-צינור שבקצהו מצלמת וידאו.
בצינור תעלה שדרכה ניתן לקחת ביופסיה ושטיפות.
הצינור הגמיש מוכנס דרך הנחיר או הפה (אם ישנה בעיה אנטומית דרך הנחיר הבדיקה
תעשה דרך הפה) לדרכי הנשימה.
לפני הבדיקה תחובר לאמצעי ניטור כגון :מד לחץ דם ,מד ריווי חמצן ,מוניטור.
יורכב עירוי לצורך מתן תרופות ותקבל חמצן במהלך זמן הבדיקה.
התרופות לפני הבדיקה:
האחות תיתן לך אינהלציה עם לידוקאין לאילחוש מקומית.
הרופא ייתן לך אילחוש מקומי של הנחיר ע"י משחת לידוקאין ואילחוש מקומי של הלוע ע"י
תרסיס לידוקאין.
הרופא ייתן לך דרך העירוי הורידי זריקת טשטוש וזריקה נגד כאב..
בזמן הבדיקה תקבל/י הרדמה מקומית של מיתרי הקול דרך צינור הבדיקה.
משך הבדיקה  :כ 20 -דקות.
בתום הבדיקה :תועבר/י לחדר התאוששות במכון למשך  2שעות.
אסור לאכול או לשתות משך שעתיים מתום הבדיקה.
במידת הצורך יבוצע צילום חזה .
לפני שחרור :תבדק/י ע"י הרופא ותקבל/י מכתב שחרור.
תקבל/י זימון למכון כעבור שבועיים לקבלת תשובת הביופסיה.
הנחיות לאחר הבדיקה:
בשל קבלת תרופות הרדמה מטשטשות במהלך הבדיקה,ובשל המשכיות השפעה של
תרופות הטשטוש יש להימנע מפעילות דורשת ערנות ומנהיגה.
ייתכן ותרגיש/י עייפות ,עלייך להיות במנוחה.
 24-41שעות לאחר הבדיקה תיתכן עליית חום עד  . 31אם החום עולה מעל  31יש להגיע
למכון ריאות עד השעה 15
ומעבר לשעה זו ,להגיע למיון עם מכתב הסיכום שקיבלת/ה בשחרור.
אם יש כאב בחזה או קושי בנשימה יש לפנות למיון.
יתכן שיעול עם ליחה דמית משך  41שעות ,אם מופיע דמום בכמות גדולה יש לפנות מיידית
למיון .
בכל שאלה ועניין ניתן לפנות לצוות המכון בטלפון מזכירות המכון:
טלפון מזכירות המכון40 – 7044046 :
40-7044646
טלפון בחדר אחות :

