מידע להורים

לאחר ביצוע ברונכוסקופיה בילדים
הורים יקרים,
ילדכם עבר היום בדיקת ברונכוסקופיה.
לפניכם מידע אודות מהלך הפעולה ומספר הנחיות חשובות אשר יאפשרו מהלך התאוששות תקין של ילדכם.
מהי בדיקת ברונכוסקופיה?
בדיקה הנעשית תחת הרדמה ,בה מוחדר סיב פיברואופטי
(צינור גמיש שבקצהו מצלמה) הסוקר את דרכי האוויר
במטרה לאבחן ו/או לטפל בבעיות שונות במערכת הנשימה.
הסיב מוחדר דרך האף אל הלוע ומשם לקנה ולסמפונות.
מה חשוב לדעת?
 ילדכם עבר הרדמה ונמצא כעת בשלבי התעוררות ,נסו לא להעיר אותו .תנו לו להתעורר בזמן המתאים לו.
 ההרדמה המקומית (באזור קנה הנשימה) שניתנה לילדכם ,גורמת לדיכוי רפלקס הבליעה.
 בשלב הראשון האחות המטפלת תנחה אתכם לתת לילדכם לשתות נוזלים צלולים.
 בהמשך תונחו להמתין כשעה אחת (עד שתפוג השפעת ההרדמה) לקבלת אישור האחות המטפלת להאכיל
את ילדכם
 לעיתים ,חומרי הטשטוש וההרדמה עלולים לגרום לבחילה ,רעד ,בלבול והקאות .תופעות אלו חולפות לאחר
זמן קצר.
 ייתכן דימום קל מרירית האף ותחושת גירוי באף ובגרון לאחר הבדיקה
 אם הילד שב להיות עירני ,סימנים חיוניים תקינים ,מרגיש טוב ואינו חש כאבים -נשחרר אתכם הביתה
כשעתיים מסיום הבדיקה
 תתכן תחושת עייפות ביום הפעולה  -רצוי להישאר בבית בהשגחת מבוגר ולהימנע מפעילות גופנית מוגברת.
 יום למחרת הבדיקה ניתן לחזור לפעילות רגילה
שימו

:

 נרצה לראות כי לילדכם מסוגל לאכול – לא נוכל לשחררו טרם כך
 אין לצאת ללא מכתב שחרור הכולל הוראות להמשך טיפול ומעקב
 אם לקחנו לילדכם דגימות לתרבית ,יש לברר תשובות לאחר  5ימים במזכירות מרפאת ריאות ילדים
בטלפון 02-6666292

 אם חום גופו של ילדכם עולה  -יש לתת נורופן או אקמול
 במקרים של :חום גבוה (מעל  83מעלות צלזיוס) ,קוצר נשימה ,דימום משמעותי מהאף  /הפה או התנהגות
חריגה יש לפנות למיון ילדים או ליצור קשר עם מזכירות המרפאה
צוות מרפאת ריאות ילדים ישמח לענות לשאלותיכם בטלפון 02-6666292 :

רפואה שלימה
צוות אשפוז יום ילדים
נכתב על ידי :יעל גרינברג – אחות אחראית אשפוז יום ילדים ,תמי בירנצוויג – אחות אחראית מכון ריאות
תיקוף רפואי :פרופ' אלי פיקאר – מנהל מערך ריאות ילדים
אוגוסט 9102

