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 מידע למטופל

 (Cytoscopy)ציסטוסקופיה  לקראת  

 הסתכלות ישירה לתוך שלפוחית השתן

 המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לנשים וגברים כאחד

 מטופל יקר

 . בדיקת ציסטוסקופיה עומד לפני ביצוענך ה

 יע מוכן ורגוע לבדיקה.יך יעזור לך להגאנו מקווים כי המידע שלפנ

 ציסטוסקופיה?מהי 

  .מאפשרת הסתכלות לתוך צינורית השופכה ושלפוחית השתןפולשנית האבחנתית בדיקה 

, היצרות במעבר השתן,  גידולים )ממאירים ושפירים(כגון  ערכת השתןמלאבחן מצבי מחלה והפרעות ב בבדיקה ניתן
 מטוריה( ועוד.דמם בשתן )הל סיבות, בה במתן שתןצריסיבות ל,  דלקות חוזרות בדרכי השתןל סיבות

 הבדיקה?מבצעים את  מדוע 

ניתוחים הכנה לחשד לגידול, דלקות חוזרות, הפרעות בזרימת השתן, , )המטוריה(שתן דם בההתוויות העיקריות הן: 
 .וטיפול בגידול כיס השתן הסרהמעקב לאחר  בדרכי השתן,

הטיפול. לעיתים ניתן כבר במהלך הפעולה לבצע טיפולים  מתולהתא פואיתהר בעיההון להגיע לאבחמסייעת הבדיקה 
 .צריבת גידולים קטניםושונים כמו הרחבת שופכה, 

 כיצד מתבצעת הבדיקה?

ניתן לסקור את  באמצעותו, (ציסטוסקופצינור דק ממתכת שבתוכו סיב אופטי ) על ידי החדרת צע את הבדיקהמב הרופא
 .טיפול ו ת(ביופסיו )נטילת פעולות אבחוןלשתמש בו להתחתונות, וכן ה דרכי השתןהשתן ו שלפוחית

 שופכה )אצל גבריםלחומר מאלחש  מריחה/הכנסה :בדרך כלל בהרדמה מקומית בלבד, הבדיקה מתבצעת בשכיבה על הגב
 .עולהאי נוחות וכאב במהלך הפ קטינההחומר המאלחש היא מידית ומ שפעתה (.בקצה הפין, ואצל נשים בפתח הנרתיק

 .הפעולה כל לאורך בהכרה מלאה אתה נמצא

 הבדיקה אורכת מספר דקות בלבד.

 ?הלבדיקלהתכונן  כיצד

 ין צורך בהכנה מיוחדת ואין צורך בצום.א

ך להתייעץ עם הרופא המפנה אם יש צורך להפסיק נטילתן לפני ילאם הנך נוטל תרופות נוגדות קרישה )"דילול דם"( ע
 צורך (. הבדיקה )בדרך כלל אין 

 תך:הבא אבהגיעך למכון האורולוגי 

  קופת חולים.תוצאות בדיקת השתן שביצעת במסגרת  

מפורט מהרופא המטפל )אם הופנית על ידי רופא מהמכון האורולוגי ב'שערי צדק', אין צורך  מכתב הפנייה  

 .במכתב הפניה(

 . לביצוע הבדיקה ,חולים בה אתה מבוטחהמקופת ,כספית  התחייבות 
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 התהליך במכון האורולוגי ביום הבדיקה

: תעודה מזההתזוהה על ידי הפקידה בעזרת לדלפק מזכירות המכון לצורך קליטה אדמיניסטרטיבית.   גשלפני הבדיקה 
  .(אפשרות לבצע את הבדיקה תעודה מזהה איןללא )תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון. 

 .היסטוריה רפואית ויתשאלו אותך בנוגע ל חץ דם, דופק, וחום ל בדיקתיזמינו אותך לאנשי הצוות הסיעודי 

 הסכמה לביצוע הבדיקה. טופס על  יחתים אותךהרופא 

   . כתונת ייעודיתוללבוש בגדיך  כל את סירתתבקש לה

של על פי שיקול דעתו על מנת למנוע התפתחות זיהום בדרכי השתן,  לפני ואחרי הבדיקה, טיפול אנטיביוטיייתכן ותקבל 

 .הרופא

 לאחר הבדיקה

  .רגילכלשגרה, ובכלל זה אכילה ושתייה  מידניתן לחזור 

 .מותר לנהוג

. תחושה זו נגרמת עקב כיווץ לא רצוני של שלפוחית השתן לאחר ודחוף חוש צורך לתת שתן באופן תכוףייתכן ות
 ועקב מילוי כיס השתן בנוזלים במהלך הבדיקה.   סטוסקופיהיהצ

 .שכיחה נוספת היא צריבה במתן שתן תופעה

  .יום עד יומיים לאחר הבדיקהשתי תופעות אלו ימשכו 

 מספר ימים.במשך  בשתןקל יופיע דם ויתכן י

 

 

 

 

 

 

 

 נשמח לענות על כל שאלה

 ה-בימי א 8:00-15:00בין השעות 

02-6555630 

02-6666368 

 בברכת בריאות שלימה

 צוות המכון האורולוגי

 מרובה והטלת שתן לעתים תכופות, כדי למנוע זיהום בדרכי השתן הישתיחשוב להקפיד על 

 

 לטיפול רפואי דחוף לאחר הבדיקה: פנהבמקרים הבאים     

 מעלות צלזיוס 38עליית חום מעל  

 שעות 8-מ רת שתן, אי יכולת להשתין,  במשך למעלהאצי 

 דמם משמעותי מתמשך או הופעת גושי דם בשתן 

 


