
 

 

 

 

 

 דף מידע והוראות לבדיקת גסטרוסקופיה

 

 .  שהנך עומד לעבורדף מידע אודות הבדיקה  להלן ה,/ת נכבד /מטופל 

 .לקראתהויסייע לך בהכנה וסיבוכים אפשריים,  אודות מהלך הבדיקהדף זה מסכם את ההסבר שניתן לך 

 

  מידע כללי:

  4הבדיקה נערכת במכון הגאסטרואנטרולוגי בקומה. 

 למזכירות המכון בשעה הרשומה בהזמנה יעיש להג. 

  .ללא ליווי לא תתקיים בדיקהיש להגיע עם מלווה. 

  במידה והמטופל איננו כשיר לחתום על '' טופס הסכמה מדעת'' יש צורך בצו מינוי אפוטרופוס

 תקף המאושר על ידי בית המשפט, וליווי של האפוטרופוס לבדיקה.

 תבצע.ללא צו אפוטרופוס הפרוצדורה לא ת

 

 מסמכים עמם יש להגיע:

 .תעודה מזהה 

 התחייבות כספית מתאימה. 

  ובדיקות דם רלוונטיות כולל רשימת תרופות עדכניתה מרופא המשפחהמכתב הפנייה. 

  במידה וישנם. –צילומים ובדיקות הקשורות לבדיקה 

 

 ערב הבדיקה:

 (טרם הבדיקהשעות  8 יש לצום מחצות הלילה )לפחות. 

 בבוקר עם רבע כוס מים 6בשעה אותן עליך לקחת  ,ופות קבועותנוטל תר אם אתה, 

 מקרה הבא:בלמעט 

עליך , ASPIRIN ,COUMADIN ,SINTROM כגון טל נוגדי קרישהונ אתהאם  -

 .משפחההבתאום עם רופא להפסיק ליטול את התרופות שבוע לפני הבדיקה, 

  לגבי קבלת  הרופא המשפחעליך להתייעץ עם  סובל מפגיעה במסתמי הלבאם הינך

 אנטיביוטיקה לפני הבדיקה ולאחריה.

  לגבי לקיחת תרופות ביום הבדיקה. עליך להתייעץ עם רופא משפחה הינך סוכרתיאם 

 

 

 עליך לבטל את התור שהיא אין באפשרותך להגיע לבדיקה, חובהאם מסיבה כל

 על מנת לאפשר הקדמת תור למטופל אחר.
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 מהי גסטרוסקופיה?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנדוסקופ )צינור מכשיר הגסטרוסקופיה הינה בדיקה של מערכת העיכול העליונה הנעשית באמצעות 

סתכלות אל תוך הוושט, הקיבה והתריסריון, מאפשרת ה. הבדיקה המוחדר דרך הפה ארוך וגמיש(

 ונה.וגידולים שפירים וממאירים של מערכת העיכול העלי ,לצורך אבחון מחלות דלקתיות, כיבים

, לאבחון, בדיקת גסטרוסקופיה מאפשרת עצירת דימום שמקורו במערכת העיכול העליונה בנוסף

 הבדיקה, ללא הסרת פוליפים )גידולים שפירים( תוך כדיו ות במערכת העיכול העליונההרחבת היצר

 צורך בניתוח ושליפת גופים זרים.

 הפעולה מצד הנבדק. דקות, ומושפע ממידת שיתוף 51משך זמן הבדיקה הממוצע הוא 

 

 מהלך הבדיקה

בהגיעך למכון הגסטרואנטרולוגי, תקבל הסבר נוסף מהרופא אשר יבצע את הבדיקה ותתבקש 

 לחתום על טופס הסכמה מדעת.

להוציאן לפני  עליךיוכנס לך עירוי לווריד. במידה ויש שיניים תותבות, ולבש חלוק לאחר מכן ת

 .הבדיקה

לך זריקת טשטוש. זריקת הטשטוש  בטרם הבדיקה תתחיל, תתבקש לשכב על צדך השמאלי ותוזרק

 מפחיתה את הרגשת אי הנוחות בזמן הבדיקה.

ת התחושה בלוע בעת חומר מאלחש לתוך חלל הלוע על מנת להפחית א הרופא יתיזלאחר מכן, 

, ומשם דרך הלוע לוושט אנדוסקופ גמישיוחדר בעדינות  האלחוש, עם השפעת החדרת המכשיר.

 .מפריעה לנשימה לאהמכשיר  החדרת לקיבה ולתריסריון.

 

 סיבוכים אפשריים 

 ימים.התערבות מיוחדת תוך מס וע. גירוי כזה חולף ללאלוכאב מקומי ב יתכן גירוי ' 

 שעות. 48יכולה להמשך עד ש לעיתים יכולה להיות תחושה של אי נוחות בבית הבליעה   

  בד"כ קל ונעצר לבד. לת הביופסיה או מאזור כריתת הפוליפ. הדימוםר נטימאזו דימוםיתכן 

 מיד שבדרך כלל מתגלה  סיבוך נדיר מאוד - דופן מערכת העיכול הנבדקת בות שלהתנק

 לאחר הבדיקה ודורש טיפול מיידי.

  

 



 

 

 

 

 

 

 לאחר הבדיקה

 .שעהלמשך כלנוח ביחידת ההתאוששות  תישאר בתום הבדיקה

נפיחות בבטן כתוצאה מהחדרת אוויר בזמן הבדיקה, תחושה שתעלם מעצמה תתכן תחושה של 

 .זמן קצרלאחר 

תקבל הסבר לגבי ועל ידי הרופא המבצע  יימסרו לך תוצאות הבדיקה ,בהמשך, עם התאוששותך

 המשך טיפול ומעקב.

 לשוב הביתה עם המלווה. חובה

 שלאחר הבדיקה.שעות ה 51 נהיגה אסורה בהחלט במהלך

 

 הביופסי

  21-6666556במידה ונלקחו ביופסיות או נכרת פוליפ יש להתקשר למכון גסטרו בטל': 

 לדבר עם זיוה(לאחר כחודש מהבדיקה, ותשובות הפתולוגיה ישלחו לביתכם. )

 

 התאוששות בבית

במהלך הימים הראשונים לאחר הבדיקה ייתכן ותחוש אי נוחות או כאב באזור הגרון. להקלה ניתן 

 ת קרים ולקחת תרופות משככות כאבים.לשתות משקאו

הרופא המטפל יש להיוועץ עם  – ואתה נוטל תרופות קבועות ניתן לקחת טיפול תרופתי כרגיל במידה

 .לגבי נטילת מדללי דם )שביצע את הבדיקה(

 

 חשוב!

 אחד או יותר מהסימנים הבאים:במידה ומופיעים 

 חום 

 כאבי בטן או חזה 

 דימום מפי הטבעת 

 היציאה שחור 

 . לעזרה רפואית מידיתת לפנו יש

 

 

 

 

 21-6666556לברורים: 

 בהצלחה ובריאות שלמה!

 צוות מכון גסטרו שערי צדק
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