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 מידע למטופל

Trans Esophageal Echo (TEE) - אקו לב תוך ושטי 
 

מוכנס לקנה יא בדיקה אבחנתית לדימות של הלב. בזמן הבדיקה ה בדיקת אקו דרך הוושט
. הליך הבדיקה דומה לבדיקת גסטרוסקופיה סאונד-אולטרהצינור שבקצהו מתמר האכילה 

 הקיבה ומערכת העיכול(. ה של)בדיק

העורקים בבית החזה, ומאפשר הדגמת הלב ממרחק קצר -אל הלב ואל אבהוושט צמוד 
מימד ולראות פרטים נוספים -ובאיכות גבוהה. בבדיקה ניתן לשלב הדמיה בתמונות תלת

ואפילו זעירים ביותר, שאינם נראים בבדיקת אקו דרך החזה. במכון האקו במרכז הרפואי 
 שתמש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם.לההמאפשר ביותר  שוכללקיים מכשור מ ,שערי צדק

לעיתים נוכח גם רופא  ע"י רופא קרדיולוג מומחה, טכנולוג רפואי ואחות. בדיקה זו מבוצעת
 מרדים ע"פ הצורך.

בתום הבדיקה . תעשה תחת הזלפה של חומרי טשטוש/הרדמה ושטול מתמר האקו החדרת
 הביתה.  ולהתאוששות עד לשחרור יישארהנבדק 

  

  ? לבדיקה מתכונניםאיך 

  שעות לפני הבדיקה. 6צום מוחלט במשך 

  שעות לפני  3-מים כ מעטאין צורך בהפסקת טיפול תרופתי. ניתן לקחת תרופות עם
 הבדיקה.

  להגיע עם מלווה. ללא מלווה לא ניתן יהיה לבצע את הבדיקה. חובהלבדיקה זו 

  שעות לאחר הבדיקה. 12אסור לנהוג ולהשתמש במכשירים חדים במשך 

 .לאחר הבדיקה יש להישאר בצום שעתיים נוספות, עד שתפוג השפעת חומרי ההרדמה 

 ? איך מבצעים את הבדיקה
. הרופא יחתים אותך על טופס הסכמה לבדיקת אקו כהלפני הבדיקה תקבל הסבר על מהל

 תוך ושטי ועל טופס הרדמה או סדציה )טשטוש(, בהתאם לסוג ההרדמה שתקבל.

הלוע אזור . עבור מתן תרופות טשטוש/הרדמה ,עירוי לווריד ביד האחות תתקין
 בזמן הבדיקה. את פעולת רפלקס הבליעה  תןלמכדי באמצעות תרסיס,  ורדםי

 ניטור לחץ הדם, הדופק והנשימה. ישמאלה ודיעל צ כאשר הנבדק שוכבהבדיקה מתבצעת 
 ה, נעשה באופן רציף ע"י אחות.במהלך הבדיק

לפני הטשטוש תתבקש להחזיק מגן שיניים חד פעמי מפלסטיק. בעלי שיניים תותבות 
 בעת הצורך האחות תשאב את הפרשת הרוק המיותר. הבדיקה. לפנייתבקשו להוציאם 

כניס את מתמר האקו הנמצא בקצה צינור גמיש לתוך יהרופא  ,לאחר הטשטוש/הרדמה
קיבה(. הטכנולוג יסייע לרופא בהפעלת ילה המוביל את האוכל מהפה להוושט )צינור האכ

 מכשיר האקו בזמן ביצוע הבדיקה, בהפקת תמונות ומדידות שונות.

והנבדק יצא לחדר התאוששות להשגחה וניטור ע"י וציא את הצינור יבתום הבדיקה הרופא 
 אחות.

  ? הבדיקה מכאיבההאם 
. אינה כרוכה בכאב לרוב אך נעימות זמנית-החדרת המתמר ללוע היא פעולה הכרוכה באי

אי הנוחות  תחושתאת  לגמרי תמנע אוקטין ת ,דרך הוריד תקבלטשטוש שאו ה ההרדמה
 שבבדיקה.
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 ? מה משך הבדיקה
ותכלול את תיים תארך כשעה עד שע ,עד לשחרור הביתה של הנבדק במכון האקו השהות

 .שלב ההתאוששותההכנה, הבדיקה עצמה ו

  דקות. 15עד  10-א כבתוך הוושט, הו זמן ביצוע הבדיקה, כאשר המתמר

 

   ? האם יש בבדיקה סיכון
 טכניקה בטוחה הכרוכה בסיכון מזערי. על מנת למנוע כל נזק נהדרך הוושט היבדיקת אקו 

שוב לציין בפני הרופא המבצע אם יש ח ,קנה האכילהממעבר המתמר דרך  שעלול להיגרם
נדירים  הינם סיבוכים .בוושט או בקיבהאו הפרעה אחרת , היצרות בוושט  קשיים בבליעה

 ! מאוד

 

  הבדיקהלאחר 
שאר להשגחה כשעה לאחר הבדיקה וישוחרר ע"פ החלטת הרופא והאחות יהנבדק י .1

 לאחר התאוששות.

עקב מתן תרופות טשטוש  ,שעות מתום הבדיקה 12חל איסור מוחלט על נהיגה למשך  .2

  והרדמה.

תחלוף השפעת ההרדמה על כשניתן לחזור לאכול ולשתות כשעתיים אחרי הבדיקה,  .3

 הלוע.

כאב  קל,, בחילה, שיעול חולפתתופעות לוואי אפשריות : תיתכן תחושת עייפות וחולשה  .4

 יומיים.-קל בגרון. תיתכן אי נוחות קלה בלוע למשך יום

סק או שקיימים כאבים ופ לאוהדימום חזק  אםושט. ויתכן דימום קל מהלעיתים רחוקות 

 יש להגיע בהקדם לבדיקה רפואית. – בבליעה רב חזקים בלוע וקושי

 
או  02-6555812 בטלפון( 16:00)עד השעה  יש לדווח לצוות יחידת האקו חרום במקרה

      לב בטלפון בטיפול נמרץניתן לפנות לרופא התורן  16:00לאחר השעה  .לרופא המטפל
 .02-6555589במחלקה הקרדיולוגית בטלפון או  02 -6555563

 

 מתי מקבלים תוצאות?
את תוצאות הבדיקה ניתן לקבל בדלפק מכון הלב כיומיים עד שלושה לאחר ביצוע הבדיקה, 

כח מטעם -בהצגת תעודה מזהה. כאשר יגיע אדם שאינו הנבדק עצמו, עליו להציג ייפוי
 הנבדק. 

למחשב במרפאות ובמחלקות האשפוז במרכז כמו כן, תוצאות הבדיקה מתקבלות ישירות 
 הרפואי שערי צדק בלבד.

תשובת אקו שבוצע לבקשת רופא המשפחה או רופא אחר מחוץ לבית החולים, תשלח באופן 
 הנדרש לאחר מילוי וחתימת טופס ייעודי למשלוח תשובות. 

עלול אילוץ כזה  .לביצוע בדיקה בדחיפות ה מאושפזקבלת חול ץ המחייבאילו ןלעיתים יתכ
לגרום עיכוב בקבלת נבדקים מוזמנים. אנו נעשה כל מאמץ כדי לבצע את הבדיקה בזמן 

 ע ובאיכות הקפדנית הנהוגה אצלנו.שנקב

 

 בברכת רפואה שלמה,
 לב-צוות אקו


