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 מידע למטופל

 לקראת בדיקת קולונוסקופיה

 

 מטופל יקר, 

 פנית על ידי רופא גסטרואנטרולוג לביצוע בדיקת קולונוסקופיה.וה

 ___בדיקתך נקבעה לתאריך: ___ / ___ / ___    בשעה:  ___ : 

 ?קולונוסקופיהבדיקת מהי 

שבקצהו מצלמה  (צינור ארוך וגמיש) קופיה הינה בדיקה של מערכת העיכול התחתונה הנעשית באמצעות אנדוסקופסקולונו

  המאפשרת הסתכלות על דופן המעי ולקיחת דגימות במידת הצורך.

 ?בדיקהמדוע מבצעים את ה

 של בעיות שונות כגון:בזמן ההסתכלות על דופן המעי ניתן לאבחן מקור 

 או אנמיה  צא בבדיקת דם סמוימאיתור מקום דימום שנ 

 איתור סיבה אפשרית לכאבי בטן מתמשכים ושינויים בהרגלי פעולת מעיים  

  לפי הצורך הסרתם ושליחתם לבדיקה פתולוגית  –מיקום פוליפים 

  אבחון ומעקב במחלות מעי 

  טן מעי הגסלגילוי מוקדם ומניעה של סרומעקב בדיקת סקר 

 ?הבדיקהכיצד מתבצעת 

 .  מוחדר דרך פי הטבעת  האנדוסקופ

העלולים להיגרם בשל ניפוח המעי  טוש דרך הוריד על מנת שלא תחוש אי נוחות או כאבלפני הבדיקה תקבל תרופה לטש

 .באוויר החיוני לביצוע הבדיקה

 וחומרים מרוקנים. , תרופות לזירוז פעולת מעיים תזונה מותאמתההכנה לבדיקה כוללת 

 כדי להשיג תוצאה מיטבית.  תומוות התזונתיות וכן לשתות את החומר עד אחשוב להיצמד להור

 בדיקה חוזרת.תמנע צורך בהכנה טובה 

 .ימים לפני הבדיקה 7נוטל תכשירי ברזל יש להפסיקם  ךאם הנ

 תלהפסקלהתייעץ עם רופא שבוע לפני הבדיקה על מנת לקבל הנחייה  ךעלי נוגדי טסיותו/או  נוטל מדללי דם ךאם הנ

 .הנטילה על פי צורך

ביום . לפני הבדיקהשיום את התרופה ב האם ליטול להתייעץ עם רופא מטפל  ךכרת עליותרופות לס יםנוטל ךאם הנ

 כרת.והבדיקה אין לקחת תרופות לס

 הבדיקה עם מעט מים.שעות לפני  3תרופות קבועות אחרות יש ליטול עד 

 כון חצי שעה לפני התור שנקבע  לךיש להגיע למ 

 יש להצטייד בתעודה מזהה 

  או אמצעי מקופת החולים  )שאל את הפקידה איזה קוד מתאים לבדיקה אליה הופנית( התחייבות יש להביא

 אחרתשלום 

  יש להצטייד ברשימת תרופות מעודכנת 

  בדיקות דם והדמיה אחרונות, מכתב סיכום רפואי וכדומה-יש להביא לבדיקה רקע רפואי רלוונטי 

 יש להביא בדיקת אקג מעודכנת מהחודש האחרון -במידה והבדיקה מבוצעת בהשגחת מרדים 

  לבדיקה ך את המכשירבזמן שינה, הבא עממכשיר סיפאפ/ביפאפ ב נעזרבמידה ואתה 

 ג במשך מספר שעות.. לאחר מתן תרופת טשטוש, לא תוכל לנהויש לבוא לבדיקה עם מלווה 

  :שעות.  4ולהימנע מהנקה למשך לאחר הבדיקה יש להשמיד מנת שאיבה אחת  חומר ההכנה מותר לשימוש בהנקה 

 מצורף דף הסבר להכנה לבדיקה

 20-6666666טלפון לבירורים: 

 פרטי מטופל / מדבקה


