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  (cystoscopyציסטוסקופיה ) לקראת

 מידע להורים
 המידע מנוסח בלשון זכר ומכוון לבנים ובנות כאחד

  הורים יקרים,

  .ציסטוסקופיה  בדיקתלפני ביצוע ילדכם עומד 

 להגיע  רגועים ומוכנים .  ולילדכםהבדיקה ויעזור לכם אתכם לקראת יכין  אנו מקווים כי המידע שלפניכם

 ?ציסטוסקופיה מהי

 .השתן ושלפוחית השופכה צינורית תוך לא הסתכלות המאפשרת פולשנית אבחנתית בדיקה

 ,השתן במעבר היצרות:  כגון השתן במערכת והפרעות מחלה מצבי לאבחן ניתן בבדיקה

 .ועוד )הוריהמט( בשתן לדמם סיבות ,שתן במתן לצריבה סיבות , השתן בדרכי חוזרות לדלקות סיבות

 .לבצע טיפולים במהלך הבדיקה לפי הצורךניתן 

 ?הבדיקה את מבצעים מדוע

 לניתוחים הכנה  ,השתן בזרימת הפרעות  ,חוזרות דלקות, ( יהמטורה( בשתן דם  :הן העיקריות ההתוויות

 לאחר השתלות כליה. (סטנטתומכן )ניתוחים, הוצאות  לאחר מעקב  ,השתן בדרכי

 ?הבדיקה מתבצעת כיצד

אתם חומר ההרדמה. )עד שלב זה, יוזרק דרכו , בתחילה יוחדר עירוי . לשם כךבהרדמה מלאההבדיקה נעשית 

)ציסטוסקופ( אופטי  שבתוכו סיב דק צינור מחדיר הרופאלאחר שהילד נרדם,  .יכולים לשהות לצד ילדכם(

 השתן שלפוחית את לסקור ניתן באמצעותודרך השופכה )אשר בקצה הפין בבנים ובפתח הנרתיק בבנות( , 

 לאבחן בעיות ולטפל בהתאם.   ,התחתונות השתן ודרכי

 ומשתנה מילד לילד.כחצי שעה משך הזמן הצפוי של הבדיקה הינו 

 ?לבדיקה להתכונן כיצד

 הרדמה.על מנת שתוכל להתבצע , /הנקהה צלולהישתימשעות  4שעות מאוכל ו 6יש להגיע בצום של 

 :אתכםבהגיעכם אלינו הביאו 

  , תאריך הבדיקה המיועדשבוע לפני תוצאות בדיקת תרבית שתן שבוצעה במסגרת קופת חולים  . 

 .לצורך טיפול בהתאםלפני הגעתכם לביצוע הבדיקה יש ליידע אותנו בתרבית, זיהום ונמצא במידה 

 ממרפאה אורולוגית   רופא ידי על םהופנית אם( בקהילה.  המטפל מהרופא מפורט הפנייה מכתב

 (אין צורך במכתב  צדק בשערי  ילדים

 הבדיקה לביצוע ,מבוטח הילד בה החולים מקופת, כספית התחייבות. 
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 מהלך הבדיקה:

ת מרפאת ומזכירדלפק , לבבית החולים לילדים 6לקומה להגיע  עליכם  המרכז הרפואי בהגיעכם אל 

 הילד ותפתח תיק מרפאה.. המזכירה תבצע זיהוי של אורולוגיה ילדים

, תבצע אומדנים שונים  אתכם  לקראת הבדיקהתדריך ביחידת אשפוז יום לילדים, את פניכם אחות תקבל 

 .ותמדוד לחץ דם, דופק, קצב נשימות, חום ורמת כאב

 רופא יחתים אתכם , לאחר הסבר קצר, על הסכמה לביצוע הפעולה והסכמה להרדמה.

על מנת להפחית   , יכין את ילדכםלמרפאתנוהצמוד  של מחלקת ילדים, בית הספרהבדיקה צוות לקראת 

 צפויים.  חרדות או חששות 

 .לבגדים ייעודיים לפני הבדיקה הילד יחליף את בגדיו

 לצאת מהחדר ולהמתין בחוץ עד לסיום הבדיקה. תתבקשונרדם בו ילדכם בשלב 

 

 :הבדיקה לאחר

 הבדיקה.ילדכם יעבור לחדר התאוששות הצמוד לחדר 

 ללכת הביתה.מבחינה רפואית יציב ונמצא השחרור יהיה רק לאחר שילדכם שתה ואכל 

 סיום הבדיקה.זמן המתאים לאחר אתכם עבורו אוכל שהוא אוהב לכדאי להביא 

 על הילד להיות בקרבת מבוגר אחראי.במהלך היממה שלאחר הבדיקה 

 תופעה זו נגרמת עקב כיווץ לא רצוני של  .ודחוף תכוף באופן שתן לתת צורך וילדכם יחוש  ייתכן

 שלפוחית השתן לאחר הבדיקה, ובגלל מילוי כיס השתן בנוזלים במהלכה. 

 שתן במתן צריבה היא נוספת שכיחה תופעה. 

 .הבדיקה לאחר יומיים עד יום ימשכו אלו תופעות שתי

 ימים מספר במשך בשתן קל  םימוד ויופיע ייתכן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02-5645658שאלה בטלפון נשמח לענות על כל 

 בברכת בריאות שלמה

 לאורולוגיה של הילד בית חולים וילף לילדים "שערי צדק" המחלקה

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

 :הבדיקה לאחר דחוף רפואי לטיפול פנה הבאים במקרים

 צלזיוס מעלות 38 מעל חום עליית 

 שעות 8 -מ למעלה במשך  ,להשתין יכולת אי  ,שתן אצירת 

 מתמשך משמעותי דמם או בשתן דם גושי הופעת 


