
TRUS  דף מידע למטופל לפני בדיקת אולטרסאונד  אנדוסקופי טרנסרקטלי-

בדיקת אולטרסאונד רקטלי הינה בדיקה המשלבת אנדוסקופיה +אולטרסאונד. 
הבדיקה מתבצעת באמצעות מכשיר אופטי שבקצהו מתמר אולטרסאונד. המכשיר סוקר את דופן הרקטום

על מנת לאבחן באמצעותו מצבים של אבצסים, דלקות, קרעים בשריר הסוגר ופיסטולות.  כמו כן יכול
לשמש להעריך מידת התפשטות וחדירה של גידולים בפי הטבעת והרקטום.  במידת הצורך ניתן ליטול

דגימה באמצעות מחט עדינה.
הבדיקה אינה כואבת ולרוב אינה דורשת הרדמה, אך תיתכן תחושת אי נוחות באזור.

אופן הבדיקה:
הבדיקה מתבצעת על ידי רופא גסטרואנטרולוג .

לאחר קבלת הסבר לגבי מהות הבדיקה והשלכותיה,  תתבקש/י לחתום על הסכמה מדעת.
בבדיקה זו מוכנס מכשיר דרך פי הטבעת ונעשית סקירה של פי הטבעת והרקטום.

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

התנקבות של דופן מערכת העיכול - שתצריך תיקון ניתוחי, דימום קל מאזור לקיחת הביופסיה, זיהום -
שיצריך טיפול אנטיביוטי.

סיבוכים מחומרי הרדמה עלולים לעיתים נדירות לגרום להפרעות בנשימה והפרעות בפעילות הלב בעיקר
אצל חולים עם הפרעה קודמת במערכות אלה. כמו כן תיתכנה תגובות אלרגיות בדרגות שונות לחומר

ההרדמה.

הכנה לבדיקה:
לצורך בדיקת הרקטום יש להכינו ולנקותו באמצעות חוקנים. 
 סמ"ק). השני שעתיים  לפני הבדיקה133  עליך לבצע שני חוקני ניקוי: אחד בערב לפני הבדיקה (בנפח 

 סמ"ק) 250  (בנפח 
 במידה ומתוכנן ביצועFNA(ביופסיית מחט) יש צורך להפסיק טיפול בתרופות נוגדות קרישה 

בהתייעצות עם רופא מטפל.
 לבדיקה+ תעודה מזהה.17עליך להצטייד בהתחייבות כספית מקופת החולים טופס 
.רצוי להגיע עם מלווה לבדיקה
 שעות12 בהחלט למשך אסורה במידה ויש צורך במתן טשטוש, חובה להגיע עם מלווה. נהיגה 

לאחר הבדיקה.

לאחר הבדיקה:
במידה והבדיקה בוצעה ללא חומרי הרדמה תשוחרר מיידית לביתך, לאחר קבלת תוצאות הבדיקה

הוראות והמשך טיפול מהרופא המבצע.
אם קיבלת חומרי הרדמה תועבר/י להשגחה בחדר התאוששות עד התעוררות, במשך שעה או יותר ובהתאם

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

הערות:
אך יתכן עיכוב בזמן. משך הבדיקות והטיפולים במכון  לעיתיםהנך מוזמן /ת לשעה משוערת ,

חורג מהתכנית הצפויה.
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