
ERCP  דף מידע למטופל מאושפז לפני בדיקה אנדוסקופית של דרכי מרה ולבלב -

הבדיקה מתבצעת על ידי מכשיר אנדוסקופי (סיב אופטי עם מצלמה) צינורי גמיש, שמוחדר דרך הפה ומגיע
לפתח צינור המרה והלבלב הנקרא: פפילה בדופן התריסריון.

לתוך הפפילה מוזרק חומר ניגוד בכדי להדגים את צנורות המרה והלבלב תחת שיקוף רנטגן. במהלך הבדיקה
ניתן להרחיב את פתח הפפילה, להוציא או לרסק אבנים מדרכי מרה, להחדיר  תומכן פלסטי או מתכתי לניקוז

דרכי מרה, להרחיב היצרות על ידי בלון, לקחת ביופסיה מגידולים.

מטרת הבדיקה:
אבחנה וטיפול במצבי חולי בדרכי מרה, כבד ולבלב:

אבנים בדרכי מרה, גידולים של פפילה ודרכי מרה, גידולים של לבלב, היצרויות בדרכי מרה.

סיכונים:
הסיבוך העיקרי בפעולה זו הינו דלקת הלבלב המתבטאת בכאבי בטן, בחילות, הקאות ועליה באנזימי

לבלב בבדיקות דם. ברוב המקרים המחלה חולפת תוך מס' ימים אך יכולה להיות קשה במקרים
נדירים.

.דימום לאחר ביצוע חתך של הפפילה בד"כ חולף לבד או על ידי טיפול מקומי שמבוצע בזמן הבדיקה
.התנקבות המעי- נדירה
,סיבוכים מחומרי ההרדמה, לעיתים נדירות עלולים לגרום להפרעות בנשימה והפרעות בפעילות הלב 

בעיקר אצל חולי לב ומערכת הנשימה. כמו כן תיתכנה תגובות אלרגיות בדרגות שונות לחומר
ההרדמה.

הכנה לבדיקה:
 שעות לפני הבדיקה.8צום 
אם הינך מטופל/ת בתרופות מדללי דם, יש להפסיקם מס' ימים לפני הבדיקה בהתייעצות עם הרופא

המטפל.
במידה והינך נוטל/ת  תרופות למחלות כרוניות כמו: סכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב, יש להתייעץ עם

רופא מטפל אם יש צורך להפסיקם לפני הבדיקה.
.מתן אנטיביוטיקה לפני הבדיקה-לפי שיקול קליני
בדיקה על ידי רופא מרדים

:אופן הבדיקה
הבדיקה מבוצעת בהרדמה מלאה על ידי רופא גסטרואנטרולוג-מומחה במחלות דרכי העיכול ובנוכחות רופא

מרדים.
לאחר קבלת הסבר לגבי מהות הבדיקה והשלכותיה תתבקש/י לחתום על הסכמה מדעת.

בתחילת הבדיקה תתבקש/י לשכב על הבטן, תחובר/י למכשירי ניטור על מנת לעקוב אחר מצב הנשימה, קצב
לב ולחץ הדם.

במהלך הבדיקה יוכנס לפיך מגן פלסטיק על מנת לשמור את הפה פתוח בזמן הבדיקה.
תקבל/י זריקת הרדמה דרך הווריד.

במהלך הבדיקה הרופא מחדיר את האנדוסקופ דרך הפה עד התריסריון ומבצע צינתור של דרכי מרה ולבלב.
במהלך הפעולה יבוצע שיקוף רנטגן ולפי הממצאים יוחלט על סוג הטיפול. לרוב מבוצע חיתוך של הפפילה

להרחבת הפתח.
לעיתים יוכנס תותב פלסטי או מתכתי לצורך שמירה על דרכי מרה ולבלב לצורך ניקוז.

לאחר הבדיקה:
בסיום הבדיקה תועבר/י להשגחה בחדר התאוששות עד התעוררות, לאחר מכן תועבר/י למחלקה להמשך

טיפול.
לעיתים, יכולת להופיע בחילות, כאב בטן קל, הרגשת נפיחות או כאב גרון שיחלפו לאחר מס' שעות.

.בתום הבדיקה מופק דו"ח כתוב, המתאר את תוצאות הבדיקה

                          בברכת בריאות שלמה
                     צוות מכון גסטרו


