
 הסבר על בדיקת  

 קולונוסקופיה

 המכון לגסטרואנטרולוגיה

 המרכז הרפואי הלל יפה



זוהי בדיקה של מערכת העיכול התחתונה  •

 .קולונוסקופ: באמצעות צינור גמיש אופטי

המכשיר מאפשר הסתכלות פנימה לצורך אבחנה  •

 .של מחלות ולצורך טיפולים

מאחר שמדובר בפעולה של החדרת מכשיר לתוך •

הבדיקה מצריכה חתימה על הסכמה  –הגוף 

 .מדעת

 

 ?מהי קולונוסקופיה



לפני הבדיקה מוזרק דרך הוריד  •

 .חומר מרגיע הגורם לשינה קצרה

הבדיקה מבוצעת בשכיבה על צד •

 .בהרדמה, שמאל

 .מוחדר דרך פי הטבעת הקולונוסקופ•

 כיצד נעשית הבדיקה



אם , דקות 1530 -   בממוצע הבדיקה אורכת •

 .כי יתכן שתהיה ארוכה יותר

במהלך הבדיקה נעשה מעקב אחר נשימה  •

 .ודופק

,  כלים הקולונוסקופלפי הצורך מוכנסים דרך •

כמו לצורך נטילת  )לצורך אבחנה או טיפול 

 ..(ביופסיה או כריתת פוליפים

ח "ניתן דו -לאחר ההתאוששות מהבדיקה  •

 .המפרט את התוצאות

 מהלך בדיקת קולונוסקופיה



 לקיחת ביופסיה  •

 כריתת פוליפים•

 צריבת מקור של דימום•

 הוצאת גופים זרים•

 הרחבה של היצרות•

 הכנסת צינור תותב•

 ...ועוד•

 

 

 טיפולים שניתן לבצע עם האנדוסקופ



ובכל , סיבוכי קולונוסקופיה הם נדירים

 :זאת יתכנו כתוצאה מהפעולה החודרנית

 .כאב ונפיחות בטן לאחר הבדיקה•

דימום שיתכן שיצריך בדיקה חוזרת או •

 .התערבות ניתוחית

שיצריך התערבות   –קרע בדופן המעי •

 .ניתוחית

 .תגובת רגישות לחומר ההרדמה•

 סיבוכים הקשורים בבדיקה



  יש לנקות את המעי הגס על ידי שתיית חומר

יש להקפיד על  הוראות   –מרוקן המיועד לכך 

ועל הוראות התזונה  , ההכנה לפי סוג התכשיר

 .כפי שמפורטות בדף שקיבלת

 שעות לפני   4לפחות  –יש לשמור על צום

 .הבדיקה

 יש להגיע עם אדם שילווה אותך לאחר השחרור

 .מהמכון

 שעות   12אין לנהוג במהלך  -בגלל הטשטוש

 .  לאחר הבדיקה

 

 ?כיצד להיערך לבדיקה



  יש לשקול הפסקת תרופות מדללות דם מספר ימים

, בהתייעצות עם רופא מטפל -לפני הבדיקה 

בהתאם למחלות הרקע ולסוג הטיפול הצפוי  

 .בבדיקה זו

 יש להיערך מראש בהתייעצות עם   –לבעלי קוצב לב

 .מכון הגסטרו ורופא קרדיולוג

או מטופל שאינו בר 18ת מתחת לגיל /מטופל-

חייב מעורבות   -חתימה על הסכמה מדעת 

 .אפוטרופוס/הורה

 עוד הכנות לבדיקה

צוות מכון הגסטרואנטרולוגיה מאחל לכם 

 !בריאות שלמה ובהצלחה


