
דף מידע למטופל / אפוטרופוס לפני ביצוע גסטרוסטום

גסטרוסטום הינו התקן צינורי העובר דרך דופן הבטן ויוצר פתח מלאכותי בקיבה למטרת הזנה ותרופות
למטופלים שאינם מסוגלים לאכול דרך הפה.

ההחלטה לביצוע פיום קיבה נעשית על ידי רופא, בשיתוף המטופל או משפחתו ותבוצע רק לאחר קבלת
הסכמה מדעת של המטופל או אפוטרופוס שמונה עבורו במקרה שאינו בר חתימה.

הכנה לבדיקה:

. יש להפסיק תרופות מדללות דם שבוע לפני הבדיקה בתאום עם רופא מטפל

.יש לבצע ולהביא בדיקות דם עדכניות: ספירת דם, תפקודי קרישה

ביום הפעולה יש לוודא שהמטופל אינו סובל ממחלה חריפה כמו: חום, אי ספיקה לבבית, מחלת
ריאות פעילה ומצב זיהומי.

,במידה שאינו רגיש. שעה לפני הבדיקה יש לתת למטופל אנטיביוטיקה כטיפול מונע
 שעות  לפני ביצוע הפעולה .8צום מוחלט של 
.מומלץ מאוד לבצע טיפול פה על פי הצורך
.הפעולה מחויבת בחתימה של הסכמה מדעת של המטופל או אפוטרופוס על פי חוק

סיבוכים אפשריים:
כאב או זיהום באזור החדרת הצינור,  דליפה של תוכן קיבה מסביב לצינור,  סתימה

.בצינור,  דימום קל מאזור החדרת הצינור
סיבוכים נדירים:

הינקבות קיבה,  דימום,  זיהום של חלל הבטן, יצירת מעבר פיסטולה בין הקיבה למעי

.גס,  אוויר בחלל הבטן,  נדידה של הצינור,  חסימת מעי

אופן הפעולה:
הפעולה מבוצעת ע"י רופא גסטרואנטרולוג.

לאחר קבלת הסבר על מהות הבדיקה והשלכותיה, יש לחתום על הסכמה מדעת על ידי המטופל או
אפוטרופס מטעמו. לפני הפעולה המטופל יקבל  זריקת הרדמה דרך הווריד ולא יחוש בכאב.

דרך הפה יוכנס מכשיר אופטי גמיש (אנדוסקופ) שיועבר אל הקיבה. תיערך סקירה של מערכת העיכול
העליונה ובטכניקה מיוחדת יוכנס צינור גסטרוסטום דרך דופן הבטן לקיבה.  במהלך הפעולה נעשה מעקב

מתמיד אחר נשימה, דופק ורמת חמצן בדם.

חלופות לבדיקה: 

.זונדה המוחדרת דרך האף לקיבה

.גסטרוסטום המוכנס בניתוח כירורגי או תחת שיקוף רנטגן

לאחר הבדיקה:
בסיום הבדיקה יועבר המטופל  לחדר התאוששות להשגחה עד התעוררות ואז יוחזר למחלקה/מוסד/בית.

בסיום יתקבל מכתב מסכם המתאר את מהלך הפעולה.

בברכת בריאות שלמה
צוות מכון גסטרו

ללא צו מינוי ונוכחות אפוטרופוס עם תעודה מזהה לא תתבצע הבדיקה


