
 הסבר על בדיקת  

PEG 

 גסטרוסטומיה מלעורית

 מכון גסטרואנטרולוגי

 מרכז רפואי הלל יפה



זוהי פעולה כירורגית זעירה בה מוחדר צינור  •

 .הזנה דרך דופן הבטן אל הקיבה

הפעולה נעשית באמצעות מכשיר אנדוסקופי  •

 .גמיש

המכשיר האנדוסקופי מאפשר הסתכלות פנימה  •

 .לצורך הכוונה של הפעולה הכירורגית

מאחר שמדובר בפעולה של החדרת מכשיר לתוך  •

הבדיקה מצריכה חתימה על הסכמה   –הגוף 

 .לרוב באמצעות אפוטרופסות, מדעת

 

 ?PEG -מה היא גסטרוסטומיה  



לפני הבדיקה מוזרק דרך הוריד חומר מרגיע  •

 .הגורם לשינה קצרה

, הבדיקה מבוצעת בשכיבה על הגב•

 .בהרדמה

יוכנס אביזר פלסטי השומר את הפה פתוח  •

 .ואת השיניים מוגנות

 .האנדוסקופ מוחדר דרך הפה•

 ?כיצד נעשית הבדיקה 



 .דקות 15 -הבדיקה אורכת כ •

 .במהלך הבדיקה נעשה מעקב אחר נשימה ודופק•

בתנאים , נעשית תוך חיטוי הבטןהפעולה •

 .סטריליים

תחת הכוונת האנדוסקופ וביצוע חתך קטן בדופן  •

,  הבטן מוחדר צינור ההזנה מבחוץ אל הקיבה

 .מעצור-י כפתורי"ומקובע בשני הצדדים ע

 PEG -מהלך בדיקת ה  



 

 :הזנה באמצעות גסטרוסטום יעילה

לחולים עם קשיי בליעה בעקבות  •

 נויירולוגיםפגמים אנטומיים או 

, לחולים עם ירידת משקל קיצונית•

שאינם מסוגלים לאכול במידה  

 המספקת לצרכי הגוף

 

 ?למי מיועדת הפרוצדורה 



 :יתכנו סיבוכים כתוצאה מהפעולה החודרנית

 נזק לשיניים מתנדנדות•

 מזון/השתנקות ושאיפת רוק•

 כאב בגרון אחרי הפעולה•

 דימום או קרע שיצריכו התערבות ניתוחית•

 תגובת רגישות לחומר ההרדמה•

 זיהום בעור או בחלל הבטן•

 PEG –נדידת צינור ה •

 דליפה סביב הצינור•

 סתימה בצינור•

 במיוחד אצל חולים  , יש לציין שידועה תמותה גבוהה יחסית בחודש שלאחר הפרוצדורה•

 .מחלה דלקתית חריפהמבוגרים עם                                                                             

 

 

 

 -PEG:ב  סיבוכים הקשורים 



 שעות לפני הבדיקה 8 -יש לשמור על צום. 

 שעה   –יש לתת טיפול מונע באנטיביוטיקה

בהוראת רופא מטפל יש . לפני הפעולה

או אנטיביוטיקה  , גרם 1 מונוצףלהזריק מנת 

 . אחרת במידה שידועה רגישות

יש להגיע עם מלווה. 

ספירת דם : יש להביא בדיקות דם עדכניות ,

INR . 

 ?כיצד להיערך לבדיקה



 ימים לפני  7יש להפסיק תרופות מדללות דם

יש לעשות זאת בהתייעצות עם רופא . הבדיקה

 .בהתאם למחלות הרקע, מטפל

 יש להביא את כרטיס פרטי  –לבעלי קוצב לב

 .הקוצב

 יש להצטייד בצו מינוי   -במטופל שאינו בר הסכמה

 .  ים ותעודת הזהות/אפוטרופוס

י האפוטרופוס חייבת  "החתמה על הסכמה מדעת ע

ביום הבדיקה או במהלך , להתבצע במכון הגסטרו

 .  בתיאום מראש, השבוע לפניה

 

 עוד הכנות לבדיקה



 (.לא בשכיבה)יש לתת את התזונה דרך צינור כשהגוף בתנוחה גבוהה 

או  פולידיןי החלפת חבישה ומריחת משחת "יש לחטא את הפצע בדופן הבטן יומיומית ע

 .עד לריפויו, משחה אנטיביוטית

 לשים לב למיקומו הראשוני לפי הסימון   –יש להקפיד שהצינור לא ינדוד פנימה או החוצה

 .ואם זז ממקומו יש להשיבו לפי הסימון, המספרי עליו

 בכלכלה נוזליתדרך הצינור ואחר כך להאכיל שעות אפשר לתת מים  4לאחר. 

יש להתייעץ עם דיאטנית באשר לתרכובות ההזנה וכמותן. 

לאחר כל האכלה יש לשטוף את צינור ה- PEG  נקייםבמים. 

 

 

 :אחרי הבדיקה



 

 סימני  , כאב בטן, הקאות, חום)אם חל שינוי לרעה במצב הבריאותי של המטופל

 .נא לפנות לבדיקה במיון -( או הידרדרות אחרת, דלקת בעור

 

 החלפתPEG  או לפני מצב הבלאי של הצינור, שנהראשוני היא כעבור כחצי. 

 

נא לפנות אלינו בהקדם להחלפתו –בלוי או קרוע , אם הצינור נסתם או דולף. 

 

 

 :המשך השגחה וטיפול



 

 (:שבועות מיום הכנסתו 3עד )אם הצינור נשלף ממקומו והוא חדש 

בינתיים יש לדאוג להזנת המטופל  . יש לחבוש את המקום ולתאם תור להכנסת צינור חדש

 . בזונדה

 (:שבועות מיום הכנסתו 3מעל )ישן הצינור נשלף ממקומו והוא אם 

ולתאם תור להחלפת ( ת הרשאה/אחות בעל/או אח, י רופא"ע) ניתן להכניס צינור פולי זמני 

 .הצינור לחדש

 

 

 :המשך השגחה וטיפול



 

 

 :המשך השגחה וטיפול

 הראשונישונה במבנהו מהצינור הצינור השני , לידיעה

 והוא מוחלף דרך התעלה שנוצרה בדופן הבטן
 

צוות מכון הגסטרואנטרולוגיה מאחל לכם 

 !בריאות שלמה ובהצלחה


