
דף מידע למטופל לפני בדיקת אולטראסאונד אנדוסקופי

בדיקת אולטראסאונד אנדוסקופי הינה בדיקה המשלבת אנדוסקופיה + אולטראסאונד באמצעות מכשיר
צינורי גמיש אופטי המיוחד לצורך זה. הבדיקה משמשת כלי עזר אבחוני וטיפולי במצבי חולי של לבלב

ודרכי מרה, דופן הוושט, הקיבה והתריסריון.

אופן הבדיקה:
הבדיקה מתבצעת על ידי רופא גסטרואנטרולוג .

לאחר קבלת הסבר לגבי מהות הבדיקה והשלכותיה,  תתבקש/י לחתום על הסכמה מדעת.
בתחילת הבדיקה תתבקש/י לשכב על צד שמאל, תחובר/י למכשירי ניטור על מנת לעקוב אחר מצב נשימה,

קצב הלב ולחץ דם.
בתחילת הבדיקה יוכנס לפיך מגן פלסטיק על מנת לשמור את הפה פתוח בזמן הבדיקה. תקבל/י זריקת

חומרי הרדמה דרך הווריד. כאשר הינך מורדמ/ת הרופא יחדיר את האנדוסקופ דרך הפה ויצפה באיברי
מערכת העיכול הנבדקים.

סיכונים:
הבדיקה הינה בטוחה אך קיים סיכון קטן מאוד לסיבוכים:

התנקבות של דופן מערכת העיכול - שתצריך תיקון ניתוחי, דימום קל מאזור לקיחת ביופסיה, זיהום -
שיצריך טיפול אנטיביוטי, תחושה של גירוי וכאב מקומי בלוע שתחלוף תוך יום - יומיים, סיבוכים מחומרי

הרדמה, שלעיתים נדירות עלולים לגרום להפרעות בנשימה והפרעות בפעילות הלב, בעיקר אצל חולים עם
הפרעות קודמות במערכות אלה. כמו כן, תיתכנה תגובות אלרגיות בדרגות שונות לחומר ההרדמה.

התוויות לבדיקה:
חשד למחלת אבנים בדרכי המרה, דלקות חוזרות של הלבלב, חשד למחלות גידוליות של דרכי מרה ולבלב,

חשד לתהליכים תת ריריים בחלל מערכת העיכול, הערכת מידת חדירה של גידולים באזורים שונים
במערכת העיכול, נטילת דגימות/ביופסיה.

הכנה לבדיקה:
 שעות לפני הבדיקה.8צום 
 -עליך להביא תשובות עדכניות של בדיקת קרישיותINR,PT,PTT ספירת דם מלאה כולל , 

תרומבוציטים.
עליך להפסיק טיפול בתרופות נוגדות קרישה בשבוע הימים שלפני הבדיקה מאחר שלעיתים

. עליך לעשות זאת  בהתייעצותEUS – (ביופסיות מחט) במהלך ה FNAקרובות יש צורך בביצוע 
עם רופא מטפל  ולבחון את הצורך בטיפול חלופי.

במידה והנך נוטל/ת תרופות למחלות כרוניות (כמו: סכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב) ניתן ליטול
את התרופות עד שלוש שעות לפני הבדיקה, עם חצי כוס מים.

הערות:
ונעשה כמיטב יכולתנו לקבלך בזמן, אך משך הבדיקות והטיפולהנך מוזמן /ת לשעה משוערת 

לעיתים חורג מהתכנית הצפויה. 
 לבדיקה). 17עליך להצטייד בהתחייבות כספית מקופת החולים (טופס  
 ,לא תתבצע בדיקה ללא ליוויחובה להגיע עם מלווה לבדיקה.
 שעות לאחר הבדיקה.12 בהחלט למשך אסורהנהיגה 

לאחר הבדיקה:
בסיום הבדיקה תועבר/י להשגחה בחדר התאוששות עד התעוררות, במשך שעה או יותר בהתאם לצורך.

שתייה ואכילה מותרת לאחר התעוררות מלאה ובאישור הצוות המטפל.
לפני השחרור הרופא המבצע ימסור את תוצאות הבדיקה, הוראות לטיפול ולהמשך מעקב.

או   04-6304480,  נא לפנות למזכירות המכון לטל-לבירורים או כאשר אין באפשרותך להגיע לבדיקה*
                   .    04-6304408לפקס 

בברכת בריאות שלמה                                                                                                                      
צוות מכון גסטרו 


