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ק ו ל ו נ ו ס ק ו פ י ה
דף מידע לנבדקים שעוברים קולונוסקופיה
מטופל/ת יקר/ה,
הנך עומד/ת לעבור בדיקת קולונוסקופיה .בדף זה תמצא/י מידע לגבי הבדיקה.
במידה ויש לך שאלות נוספות ,הנך מוזמנ/ת לפנות לצוות המחלקה.
מהי הבדיקה ?
הסתכלות בעזרת קולונוסקופ ) צינור אופטי גמיש ( ,לתוך דרכי העיכול התחתונות.
מטרת הבדיקה :
בדיקה יסודית של רירית המעי הגס ,דבר המאפשר לגלות שינויים במעי הגורמים
לסימנים כמו דימום ,כאבי בטן ,עצירות ,שלשול וכו'.
הכנה לבדיקה :
להצלחת הבדיקה ,דרושה הכנה יסודית של רירית המעי ,כולל דיאטה מיוחדת וחומר
משלשל .במידה ויוחלט להפנות אותך מהמחלקה לבדיקת קולונוסקופיה ,ביום לפני
הבדיקה תאכל/י כלכלת נוזלים צלולים בלבד הכוללת תה ,מיצים מסוננים ,מרק צח,
ג'לי ודבש.
כמו כן ,תקבל/י ביום לפני הבדיקה ,בסביבות השעה  2-4אחה"צ ,תמיסה .התמיסה
היא נוזל הגורם לשלשול ועל ידי כך לניקוי המעי הגס .את התמיסה יש לשתות תוך
שעה בכדי שההשפעה שלה תהיה אופטימאלית .בשעה  19:00תקבל/י תמיסה נוספת
אותה אפשר למהול עם דיאט ספרייט .ביום הבדיקה אפשר לשתות מים או תה ,ללא
חלב ,או דיאט ספרייט.

חשוב לציין :חולים אשר נוטלים תרופות באופן קבוע ,במיוחד נוגדי קרישה כמו
אספירין ,פלוויקס ,סינטרום וקומדין ,תרופות לסכרת או חולים אשר סובלים מפגיעה
במסתמי הלב ,צריכים להתייעץ עם רופאי המחלקה לפני הבדיקה .מדובר בשינוים של
הוספת תרופות או החלפתן או הפסקתן לפי אישור הקרדיולוג המטפל.
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מהלך הבדיקה:
הקריאה למכון גסטרו תעשה לפי הזמנה מהמכון.
בהגיע תורך ,יגיע עובד בית למחלקה וילווה אותך למכון.
אחות תקבל אותך ותכניס אותך לחדר הבדיקה .הבדיקה מבוצעת על ידי רופא
גסטרואנטרולוג.
לפני הבדיקה תתבקש/י לחתום על טופס הסכמה לביצוע הבדיקה.
לאחר מכן תתבקש/י לשכב על מיטת הטיפולים והרופא יזריק לך חומר מטשטש
לווריד בכדי שהבדיקה תהיה קלה יותר עבורך.
הבדיקה מתבצעת בעזרת מכשיר פייבר-אופטי גמיש שנקרא קולונוסקופ ,אשר מוחדר
דרך פי הטבעת למעי הגס .התמונה הנראית ע"י המכשיר ,מוקרנת על גבי מסך וידאו.
בבדיקה תבוצע סריקה יסודית של המעי ובמידת הצורך יבוצעו כריתת פוליפים או
לקיחת דגימות מרירית המעי.
במשך הבדיקה יש החדרה של אוויר למעי ,ולכן עשויה להיות תחושת מלאות ואי
נעימות בבטן.
משך הבדיקה בין  30-60דקות.
בתום הבדיקה ,תועבר/י בחזרה למחלקה להמשך השגחה ומנוחה.
אכילה ושתייה באישור צוות המחלקה.
מכתב תשובה יועבר לצוות המטפל בך במחלקה.
במידה ומופיעים סימנים כמו כאבי בטן קשים ,דימום ,חום או צמרמורת יש להודיע
על כך לאחות המטפלת או לרופאים.

מאחלים לך רפואה שלמה ,החלמה מהירה ,ובהצלחה!
צוות מחלקה כירורגית ביה"ח ביקור חולים

כתיבה ועריכה :אחות הראשית גב' ה .ברהום ,וד"ר און סיבירסקי
לברורים ומידע נוסף :במחלקה 050-5664883 , 02-6464191
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