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 E.R.C.P –לקראת בדיקת דימות של דרכי המרה והלבלב  דף מידע

 מטופל יקר!

 ._____________:הנך מוזמן לבדיקת גסטרוסקופיה בתאריך:_________________ שעה

 ? Cholangio Pancreatography)E.R.C.P (Endoscopic Retrogradeמהי בדיקת 
E.R.C.P הכבד והלבלב. הבדיקה מבוצעת  ,הינה בדיקה המיועדת להדמיית דרכי הניקוז של כיס המרה
המוחדר דרך הפה אל הקיבה ותריסריון. אל התריסריון , צינור גמיש שבקצהו מצלמה –דאודנוסקופ  באמצעות

 פפילה.  -המרה והלבלב דרך פתח קטן הבולט לתוך חלל המעי, בצורת פיטמה הנקראת צינורות יםמתנקז
 הצנתר דקיק לתוך דרכי המרה או הלבלב.  מוחדר ,דרך תעלה מיוחדת בדואודנוסקופ

לזהות  ,תחת שיקוף רנטגן, חומר ניגוד מאפשר. באמצעות  הצנתר מוזרק חומר ניגוד אל דרכי המרה והלבלב
ניתן לבצע בפעולה זו טיפולים  ,רכי המרה והלבלב  כגון: אבנים, הצירויות וגידולים. כמו כןשונות של דת מחלו

שונים כגון: הוצאה וריסוק של אבנים בדרכי המרה, הרחבת היצריות והחדרת סטנט לניקוז צינור המרה. כל 
 לא צורך בניתוח. הטיפולים לעיל נעשים על ידי מכשירים מיוחדים, המוחדרים דרך תעלה בדואודנוסקופ ,ל

 מידע כללי:

 דקות, אך נדרשת שהייה של כשעה להתאוששות לאחר הבדיקה.      30-משך הבדיקה כ 

  שעות.  נא להצטייד בכריך ושתייה קלה 24חובה להגיע עם מלווה. לאחר הבדיקה אסורה הנהיגה למשך. 

 חשוב לדעת!

 במידה והנך נוטל תרופות נוגדות קרישה כגון :PLAVIX ,COUMADIN ,PRADAXA ,ELIQUIS, 
XARELTO  ,'נטילת תרופה חליפית אחרתצורך בב אועם הרופא המטפל להפסיקן בהתייעצות עלייך וכד  . 

  מקבל קלקסן  אין לקחת בבוקר הבדיקה הנךאם. 

        .במידה והנך מושתל קוצב לב מסוג דפיברילטור, עליך ליידע אותנו 

 כל רגישות ידועה לתרופות ו/או למזון.    עלייך ליידע את הצוות המטפל על 

  במידה וחל שינוי כלשהו במצבך הרפואי לפני הבדיקה, יש ליצור קשר טלפוני עם המרפאה ולהתייעץ לגבי
 של הבדיקה. האו ביטול תהדחיי

 חשוב לנשים בגיל הפוריות!! 
 .ביצוע הבדיקה הבדיקה מבוצעת תחת שיקוף רנטגן ,עלייך לבצע בדיקה לשלילת הריון טרםומאחר 

  אנא ידעי את הצוות המכון כשבוע לפני הבדיקה –בהריון  הנךאם. 

 ביום הבדיקה עלייך להביא עמך את המסמכים הבאים:

 המפרט את כל מחלות מהם הנך סובל ואת התרופות הקבועות אותם הנך נוטל.   מכתב הפניה מרופא מטפל , 

       .תוצאות בדיקות מעבדה עדכניות: תפקודי קרישה, ספירת דם וכימייה 

  (. 17טופס התחייבות לבדיקה מקופת חולים )טופס 

 (, יש לפעול לפי החוק טופל אינו כשיר לתת הסכמה מדעת )מפאת גילו, מצבו הרפואי או אחרבמידה והמ
ות שלו וכתב המינוי חייב להגיע עם תעודת הזהלקבלת   אפוטרופסות לענייני גוף מבית משפט.  האפוטרופוס 

על מנת שיוכל לחתום על טופס הסכמה מדעת לבדיקה. ללא התנאים הנ"ל, לא נוכל לקיים  ביום הבדיקה,
 את הבדיקה.

   שעות. 8צום של   הכנה לבדיקה:
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 מהלך הביקור: 
בתום הסידור המשרדי תתקבל על ידי אחות, אשר תיתן  לך מידע על  הבדיקה ומהלכה ותכין אותך לבדיקה. 

 בתחילת 
 הבדיקה תקבל חומרי  טשטוש  לווריד, לפי  החלטה רפואית.

 הנחיות לאחר הבדיקה: 
לאחר כחצי תשהה בחדר התאוששות כחצי שעה תחת מעקב של סימנים חיוניים  כגון: לחץ דם, דופק וכאב. 

 שעה מותרת
 שתיה וארוחה קלה. תמשיך לשהות בהשגחה נוספת, בהתאם לערנותך עד לשחרור.

  תוצאות הבדיקה:
ת ראשוניות מהלך הבדיקה, תוצאושביצע את הבדיקה, מכתב המפרט את בזמן השחרור תקבל מהרופא 

 להמשך טיפול ומעקב.  והנחיות
 

 
 03-5028639/499, בטלפון מספר:  08:00-15:00השעות  בכל פניה ושאלה ניתן ליצור קשר בין 

 צוות המכון מאחל לך הצלחה בבדיקה ובריאות טובה
 
 

                                                                                                                                    
 

 


