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 מידע למטופל 

 ברונכוסקופיה

  רקע
                                                                                               ריאותי רופא "ע המתבצעת בדיקה  הינהברונכוסקופיה 

                                                                                    יש ודק עם סיב אופטי ומצלמה צינור גמברונכוסקופ באמצעות 
                                                                                                            הבדיקה מאפשרת הסתכלות בדרכי הנשימה העליונות והתחתונות .ובקצה

                                                                               מיתריומוחדר דרך האף –. הברונכוסקופהריאות והסמפונות של
                                                                                 ,דלווריהמוזרק טשטוש   תחתהבדיקה נעשית  .הקול לקנה הנשימה

 .והרדמה מקומית של הגרון והאף
 

 מטרת הבדיקה

                                                                                          שאיפת, דימום, וזיהומים שונים כגון דלקת ריאות במצבים אבחון וטיפול
 בבדיקת הדמיה. של ממצא  זיהוי מדויקהבדיקה מאפשרת . גידולי ריאהו קוצר נשימהשיעול ממושך,  ,גוף זר

  .היסטולוגיתלבדיקה  ולדגום רקמת ריאהניתן לבצע שטיפת ריאה 
 

 אפשרייםסיבוכים 

  למדי בטוחהפולשנית אך מדובר בבדיקה.  

 תגובה אלרגית לחומר המאלחש, ישנוניות יתר או אי שקט תיתכן . 
 ה.ריאבנקב  בגלל דימוםופגיעה במיתרי הקול, זיהום,  יתכנו לעיתים   

  הפרעות בנשימה והפרעות בקצב הלב.נצפות לעיתים נדירות 
 

 בדיקההכנה ל

 כולל שתיהשש שעות לפני הבדיקה צום ב להיות יש.                                                                                     

 קרישהדם או נוגדי  ה לדילולבמידה והנך מטופל בתרופ.  
  לפני הבדיקה.ימים  7 -5  ההתרופנטילת הפסקת בנוגע לצורך בלהתייעץ עם רופא ריאות חובה 

  אספיריןינןתרופות נוגדות קרישה ה  : (/ASPIRINE /CARTIA MICROPIRIN )פלוויקס, (PLAVIX)קומדין , 
(COUNADIN) סינטרום , (SINTROM) קלאקסן , (CLEXANE)קסרלטו , (XARELTO) .  

 במדללי דם ללא התייעצות עם רופא מטפל להפסיק טיפול אין  !!! 
 

  הבדיקהבוקר 

  צום מלא!!עלייך להמשיך ולהקפיד על  
 ומכון ריאה אף אוזן גרון לדלפק  4לקומה  עם מלווה  יש להגיע.  
  מרופא  הפנייה, בהתאם להנחיית מזכירת המכון ריאותתשלום הסדר התחייבות מקופת חולים או : אתךהבא

 תוצאות בדיקות דם, רגישויות,מחלות רקע ורשימת תרופות קבועות, סיכום מכתב מרופא משפחה עם  ,ריאות 
 .   pet, מיפוי הדיסק, צילומי רנטגן עםתוצאות סי טי  אק"ג על פי דרישת רופא,

 עד שעתיים לפני הבדיקהעם מעט מים  תרופה להורדת לחץ דם ליטול  ניתן . 
  בבוקר הבדיקה .  - כולל אינסולין -להורדת רמת סוכר אין לקחת תרופות 

 
 בדיקהה ביצוע

  תבצע זיהוי שלך בעזרת תג הזיהוי המוצמד ליד שלך והפרטים המופיעים בתיקך שאחות  תתקבל על ידיבהגיעך
  . ריד ועירוי לותתקין לך ובנוגע לבריאותך  תשאל אותך שאלות הרפואי. האחות 

  לחתום על טפסי ההסכמה .  תתבקשורופא ריאות  יסביר לך על פרטי הבדיקה והטשטוש 
  על גבי מיטה ייעודית. שכב על הגבולחלוק תתבקש ללבוש  

  דופקוה לחץ הדם ,רווית החמצן בדם לעקוב אחרעל מנת תחובר  למוניטור .  
 בזמן הבדיקה. ריד תרופת טישטוש על מנת שתישןותקבל לו  לפני החדרת הצינור  

  ולדכא רפלקס  שיעוללמנוע על מנת לגרון וגם ובהתזה  אינהלציה ב (לידוקאין נוגד כאב )מאלחש  תרסיס תקבל
 . המתעורר עם הכנסת הצינור  הקאה

  דקות.  90 - 30משך הבדיקה הינו בין 

 בהתאוששות.בצדך בהמשך ישהה  . עד תחילת הבדיקה וימתין מחוץ לחדר עד סיומה יישאר בצדך מלווה ה 
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 בסיום הבדיקה 

 חה. שעתיים להשגכמשך תועבר להתאוששות ל 

 לכל לשתות ולאכוות האחות המטפלת,, ובאישור שעתיים לאחר. 
  במכון הרנטגןתתבקש לבצע צילום חזה ובהתאם לסוג הבדיקה  יתכן . 

  והנחיות להמשך טיפול ומעקב בדיקה המהלך לאחר התאוששות מלאה תקבל מכתב שחרור הכולל סיכום של. 
 .מלווהתשוחרר לביתך  עם 

 
  השחרור לאחר 

  להנחיה במכתב השחרורלרופא בהתאם  רלקבוע תועלייך  

 שלאחר הבדיקה בעקבות השפעה אפשרית של תרופת הטשטוש שקיבלת שעות 12 במהלך הנהיגה אסורה. 

  .שבועיים לאחר הבדיקה עלייך לבדוק עם הרופא המטפל אם הגיעו תשובות סופיות 

   

   

     

     

  

  נינוחה בבריאות שלמה ונשימה

 צוות מכון הריאות

 026555676להתייעצות  טלפון 

אינן התופעות הבאות עלולות להופיע אך 
 : טיפולדורשות 

 
  שעות 48- 24צרידות וכאב גרון 
 ם עם ליחה דמית שיעול לעיתי 
  מעלות 38חום עד 

התופעות הבאות דורשות פניה טיפול רפואי / 
 (:עם מכתב שחרור להגיע  חדר מיון )מומלץ

 
   קוצר נשימה הולך ומחמיר 
 כאבים בחזה 
 דימום 


