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 הלבלבו מרהה רכיד לש נדוסקופיתא דגמהה: סכמהה ופסט
ERCP -- ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY 

 

ERCP  בתוכוש מישג ינורצ ואה אנדוסקופה .הלבלבו מרהה דרכיב יפולט וא/ו בחוןא צורךל נדוסקופיתא שיטהב נטגניתר דגמהה יאה 
 טרמ 1.20 -כ ואה אנדוסקופה לש ורכוא. טיפולו יבחוןא צורךל כשיריםמ העבירל יתןנ רכןד תעלותו, תוראל יתןנ רכםד, ופטייםא יביםס צוייםמ
 ללכ דרךב וכבש נבדקה אשרכ בוצעתמ בדיקהה. קומימ ילחושא וא/ו רגעהה רופותת נבדקה קבלמ אנדוסקופה כנסתה פניל. מ"ס 1 -כ  קוטרוו
 מידהב. נטגןר רניק עזרתב צילוםו יגודנ ומרח חדרתה אמצעותב עשיתנ הלבלבו מרהה רותוינצ דגמתה. פהה רךד וחדרמ אנדוסקופה. טנוב לע
 מרהה רכיד תחפ יתוךח דיי לע היצרותה תא להרחיבו אבניםה תא הוציאל יתןנ, צינורותה חדא לש יצרותה וא מרהה דרכיב בניםא מזוהותו
 יתכן צורך בהכנסת תומך.הלבלבו מרהה רכיד לש ניקוזה שיפורו אבניםה וצאתה תא מאפשרה תאיםמ יכשורמ החדרתו הלבלבו
(Stent )וחותנ-יא לש חושהת יימתק בדיקהה משךב. קותד 90 –ל  30 יןב, ללכ דרךב, ענ בדיקהה שךמ .על מנת להבטיח את המשך הניקוז . 
. עותש 24 -ל, שגחהה שםל, אישפוזב ורךצ היותל שויע פעולהה גמרב

__________ _____________________________________________________________________  :חולהה םש
. ז.ת                              אבה םש                 יטרפ םש        חולהה םש  
 

 ____________________________________________  ר"דמ  הפ עלב פורטמ סברה קיבלתיש זאתת ב/מאשרה ו/צהירמ ניא
רטי פ םש                       שפחה מ םש               

חר  א יפולט רטפ.* הלבלבו מרהה רכיד תחפ יתוךח, יצרותה רחבתה, בניא וצאתה רבותל יפוליט וא/ו יבחוניא ERCP ביצועב צורךה לע

  "(.יקריעה טיפולה: "הלןל)_______________________________________________________________________

 .  אפשרייםה הסיבוכיםו להןש לוואיה ופעותת, חסרונןו תרונןי, טיפוליותו בחנתיותא לופותח לש יומןק לע יל וסברה
 כלב אפשרייםה סיבוכיםה יל וסברוה, ןכ מוכ.  וחותנ יא לש תחושהב לווהמ עיקריה הטיפולש יל וסברה יכ זאתת ב/מאשרה ו/צהירמ ניא
 קבע שינייםל זקנ יגרםש פשריא ןכ. יתוחינ יפולט צריכוי המקריםמ חלקב שרא עיכולה רכיד לש רעק וא ימוםד  רבותל נדוסקופיתא עולהפ
 סיבוכיםה. מרהה דרכיב יהוםז חוקותר לעיתיםו לבלבה לש לקתד: רבותל אפשרייםה סיבוכיםה יל וסברוה. פהה רךד מכשירה חדרתה
 ליב וא םע,  ERCP ל ש  דירנ יבוךס. תריסריוןה התנקבותו ימוםד םה מרהה רכיד תחפ לש יתוךח עשהנ אשרכ, חוקותר עיתיםל, אפשרייםה
 .וותמ ואה, מרהה רכיד יתוךח
 .עיקריה טיפולה ביצועל סכמתיה תא זאתת ב/ותןנ ניא
 ורךצ היהי, ואחריל ידמ וא עיקריה טפולה הלךמ תוךש פשרותא קיימתה  ש/ביןמ אניו יל וסברה יכ זאתת ב/מאשרה ו/צהירמ ניא ןכ מוכ
 יתןנ לאש ירורגיותכ עולותפ רבותל, ופניג זקנ מניעתל וא ייםח צלתה צורךל וספיםנ וא חריםא הליכיםב נקוטל וא ,שנותול, יקפוה תא הרחיבל
 וא חריםא ליכיםה יצועב וא, ינויש, רחבהה אותהל םה ג/סכיםמ ניא פיכךל. יל ובהרהה שמעותםמ ךא, מלואםב וא וודאותב עתכ צפותםל
 .לאחריו ידמ וא עיקריה טיפולה מהלךב רושיםד וא יונייםח היוי מוסדה ופאיר לדעתש ירורגיותכ עולותפ רבותל, וספיםנ
, דירותנ עיתיםל, גרוםל לולע רגעהה תרופותב השימושש יל הוסברש אחרל קומימ חושלאו רגעהה ומריח מתןל םג זאתב יתנתנ סכמתיה
 ונותש דרגותב לרגיתא גובהת לש אפשריה סיכוןה כןו, נשימהה ערכתמ חוליו בל וליח צלא עיקרב לבה פעילותב להפרעותו נשימהב הפרעותל
  .מאלחשה חומרל
  מוסדה לש להוראותו נהליםל התאםב, ליוע וטלי הדברש ימ ידיב יעשוי אחריםה כיםיהלה כלו עיקריה הטיפולש כךה ל/מסכיםת ו/ודעי ניא
ובלבד שיעשו באחריות  , בידי אדם מסויים, כולם או חלקם, ובלבד שיעשו ,סוייםמ דםא ידיב, לקםח וא ולםכ, ייעשוש יל ובטחה אל כיו

. המקובלת במוסד בכפוף לחוק

_______________________________________________________________________________________
 _

מת החולה חתישעה                         תאריך                

_______________________________________________________________________________________
 _

 (פשנ ולהח וא טיןק, יןד סולפ לש מקרהב) אפוטרופוסה תימתח   (    קירבה)שם האפוטרופוס                  

 פניב סכמהה לה ע/תםח יאה/ואה כיו דרושה פירוטב עילל אמורה לכ תא *חולהה לש אפוטרופסול/  חולהל הפ עלב סברתיה ית כ/אשרמ ניא
 .מלואםב סבריה תה א/ביןה יכ שוכנעתיש חרלא

 
_______________________________________________________________________________________

 _
רשיון / סמה     /חתימת הרופא         ה    /שם הרופא                      
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