
דף מידע למטופל מאושפז לפני בדיקת גסטרוסקופיה:

גסטרוסקופיה סוקרת את מערכת העיכול העליונה. הבדיקה  מתבצעת באמצעות אנדוסקופ, שהינו צינור       גמיש ודק
שבקצהו מנורה ומצלמה. הצינור מוכנס דרך הפה ומאפשר צפייה וביצוע פעולות, כגון: לקיחת   דגימות רקמה, כריתת

פוליפים, הוצאת גופים זרים, הכנסת סטנט, קשירת דליות ועצירת דימומים.
    גסטרוסקופיה הינה בדיקה בטוחה, אך עם זאת, כמו בכל בדיקה חודרנית, קיים סיכון נדיר ביותר לסיבוכים.

דימום או קרע של דופן מערכת העיכול עלולים להצריך תיקון ניתוחי.  ייתכן נזק לשיניים מתנדנדות או חולות.
    סיבוכים מחומרי ההרדמה עלולים לעיתים נדירות לגרום להפרעות בנשימה ובפעילות הלב. כמו כן תיתכנה תגובות                

   אלרגיות בדרגות שונות לחומר ההרדמה.

מטרות הבדיקה:

בירור תסמינים הקשורים לבעיה בדרכי עיכול עליונות. (למשל: כאב בטן, הקאות, הפרעות בבליעה, חשד לדמם
מדרכי עיכול).

לקיחת דגימת רקמה מאזור חולה, במסגרת אבחון מחלות בדרכי עיכול (למשל: מחלה דלקתית, כיבים או
גידולים).

 ,ביצוע פעולה למטרת טיפול בבעיות בדרכי עיכול עליונות (למשל: עצירת דימום, טיפול בהיצרות
הוצאת גוף זר).

:הכנה לבדיקה         

 שעות לפני הבדיקה.8צום של 
.יש להפסיק תרופות מסוימות בימים שלפני הבדיקה, במידת הצורך, כמו: מדללי דם בהנחיית רופא מטפל
,במידה והינך נוטל/ת תרופות למחלות כרוניות כמו: סכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב, יש להתייעץ עם רופא מטפל במחלקה

 שעות טרם הבדיקה עם מעט מים.3אם יש צורך להפסיקם לפני הבדיקה. ניתן ליטול תרופות חיוניות עד 

אופן הבדיקה: 

.הבדיקה מבוצעת על ידי רופא גסטרואנטרולוג

.לאחר קבלת ההסבר 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 הנשימה, קצב הלב
ולחץ הדם.

.במהלך הבדיקה, יוכנס לפיך מגן פלסטיק על מנת לשמור את הפה פתוח בזמן הבדיקה

.תקבל/י זריקת הרדמה דרך הווריד, כדי למנוע אי נעימות הכרוכה בבדיקה

בתחילת הבדיקה הרופא מחדיר את האנדוסקופ דרך הפה אל הוושט, הקיבה והתריסריון, ובמהלכה הוא צופה במסך
הטלוויזיה שלפניו, אליו משודרות תמונות מערכת העיכול.

:לאחר הבדיקה

בסיום הבדיקה תועבר/י לחדר התאוששות להשגחה, עד להתפוגגות השפעת חומרי ההרדמה. לאחר מכן תועבר/י חזרה למחלקה.
תיתכנה תופעות לוואי קלות של כאבי בטן, נפיחות, גזים וכאב גרון שיחלפו במהרה.

ניתן לחזור לכלכלה רגילה בהדרגה כשעה לאחר הבדיקה ובאישור הצוות המטפל בלבד.

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

בברכת בריאות שלמה
צוות מכון גסטרו


