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 דף מידע למאושפז – בדיקת ציסטוסקופיה

 מטופל/ת יקר/ה,

 שלפוחית סתכלות לתוך צינור השופכה והמאפשרת הבדיקה  –ציסטוסקופיה  לעבור /תמועמדינך ה

 השתן באמצעות מכשיר אופטי מיוחד.

, אבנים, וכו'. ממאירים ושפירים()גידולים  ,השתן בשופכה ובשלפוחיתלאבחן מצבי מחלה בדיקה זו נועדה 

 ניתן לסקור את  טלסקופ, באמצעותושבתוכו  ,גמישמכשיר ציסטוסקופ,  על ידי החדרת תבצעתהבדיקה מ

ון וטיפול כמו: לקיחת תן והשופכה ודרכו ניתן להעביר מכשירים וצנתרים שונים לצורך פעולות אבחכיס הש

 ועוד. כמו כן ניתן להעביר דרכו צנתרים שונים  הוצאת אבנים, ואזורים מדממים גידולים צריבתביופסיות, 

 .בחון וטיפול בשופכנים ובכליותאפעולות  לצורךלשופכנים 

 לצידך במהלך כל הבדיקה. ידי רופא ובעזרת אחות, אשר תהיה על ה האורולוגית במרפא הבדיקה מתבצעת

 דקות. 01-01 –משך הבדיקה כ 

 הנחיות לפני הבדיקה

 .את תוצאותיה עימך ת שתן כשבוע לפני הבדיקה, ולהביא. עליך לבצע תרבי0

 , כשבוע לפני הבדיקה.קסמסוג קומדין ופלווי . עליך לברר עם הרופא המטפל הפסקת תרופות נוגדות קרישה2

 הבדיקה. לפנילברר קבלת אנטיביוטיקה מניעתית  ממחלה במסתמי הלב עליך /ת. במידה והינך סובל0

 . אין צורך בצום.4

 מהלך הבדיקה

 ./העל גבו /תשוכב /תהבדיקה מתבצעת כאשר המטופל

מוחדר אל תוך השופכה, ומאפשר הסתכלות שבקצהו סיב אופטי , צינור דק וגמיש ציסטוסקופ הינומכשיר ה

 ישירה אל השופכה, דפנות שלפוחית השתן, ופתחי השופכנים.

כאשר אי נוחות ותחושת מלאות ולחץ  /יהמכשיר יוחדר לאחר אלחוש מקומי. בעת החדרתו, יתכן ותחוש

 תמיסה פיזיולוגית אל תוך חלל השלפוחית. מוזלפת

 ובים ביותר במהלך הבדיקה.שיתוף פעולה ומילוי הוראות הרופא חש

 ויסביר לך מהו הטיפול המומלץ בהמשך. דיקה ידווח לך הרופא על תוצאותיהבתום הב

 הנחיות לאחר הבדיקה

 ביממה הראשונה לאחר הבדיקה עלול להיות כאב, צריבה או דמם בעת הטלת שתן. 

 בדרכי השתן. נוע דימוםכוסות מים על מנת למ 6-8שעות. מומלץ לשתות  24תופעות אלו חולפות כעבור 

 ניתן ליטול משככי כאבים בעת הצורך.

 

 

 

 

 



 

 ?מתי לפנות לעזרה

 .c°08. חום גבוה מעל 0

 . עצירת שתן.2

 . כאב עז וממושך בעת הטלת שתן.0

 .. הופעת דימום בשתן4

 . כאבים בבטן תחתונה.5

 . צמרמורת.6

 

 יממה, והצוות המטפל ישמח למחלקה האורולוגית בכל שעות ה /יבכל שאלה או בקשה אנא פנה

 להשיב על שאלותיך.

 10-5128655 –מחלקה 

 10-5128004 –מרפאה 

                                      

 

                                            

 קתינו,בברכת החלמה מהירה ושהות נעימה במחל                                                          

 האורולוגית                                                                                                         והמרפאה צוות המחלקה                                                                      

 


