
המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד
נבדק/ת יקר/ה

הנך מועמד/ת לבדיקה אנדוסקופית במכונינו במרכז הרפואי וולפסון. 

מכון הגסטרו מציע מגוון שירותים: 

01
מרפאת רופאים/ות מומחים/ות העוסקים במגוון מחלות בתחום מערכת העיכול.  

כדוגמא: מחלות מעי דלקתיות, מחלות כבד, לבלב ודרכי מרה ומחלות להפרעות בתנועתיות 
של מערכת העיכול.

02
שרותי מעבדה: תבחין נשיפה לאי-סבילות/תת ספיגה של סוכרים )לקטוז, פרוקטוז וגלוקוז(, 

רמת תרופות ביולוגיות ונוגדנים למחלות מעי דלקתיות )IBD(, צואה לקלפרוטקטין.

03
השרות האנדוסקופי מבצע את הבדיקות הבאות: גסטרוסקופיה, קולונוסקופיה, 

 ,)EUS( סיגמואידוסקופיה, אנטרוסקופיה. כמו כן, מבוצעות בדיקת אולטרסאונד אנדוסקופי
.)PEG( והכנסת צינור מלעורי להזנה )ERCP( בדיקת דרכי מרה

מהי בדיקה אנדוסקופית?
בדיקה המתבצעת בעזרת אנדוסקופ- מכשיר מתקדם העשוי צינור ארוך עם מצלמה, צר וגמיש, 

 אשר באמצעותו ניתן להסתכל אל תוך חלל הקיבה, או המעי ולבצע פעולות שונות בו זמנית. 
במהלך הבדיקה ניתן גם לקחת דגימות )ביופסיות(, אם נדרש.

ביופסיה- פעולה שבה הרופא/ה נוטל/ת דגימת רקמה מאיבר או אזור במערכת העיכול. 
מאחר והרקמה ממנה נלקחת הדגימה נטולת עצבים, הרי שפעולה זו אינה מכאיבה כלל.

מטרת הביופסיה היא לאפשר זיהוי דלקת, כיב או גידול, תוך סיווג לממאיר או שפיר.
 הדגימות נשלחות למעבדה הפתולוגית. 

משך הזמן לקבלת התשובה הוא עד שלושה שבועות. תוצאות הבדיקה תגענה לרופא/ה שביצע/ה 
את הבדיקה ותועבר אליך עם המלצות לגבי ההמשך.

מכון הגסטרו 
המרכז הרפואי וולפסון



בדיקות נוספות שמתבצעות במכון:
 גסטרוסקופיה

בדיקה שמאפשרת הסתכלות ישירה; לתוך הוושט, הקיבה והתריסריון באמצעות אנדוסקופ.  
הבדיקה משמשת לאבחון מחלות בדרכי העיכול העליונות ולעיתים אף לטיפול בהן. ניתן לבצע 

במהלך הבדיקה פעולות שונות כגון: כריתת פוליפים, נטילת דגימת רקמה )ביופסיה(, עצירת 
 דימום, הוצאת גופים זרים, בדיקה מהירה לחיידק הליקובקטר פילורי והרחבת היצרויות בוושט.

 קולונוסקופיה
בדיקה שמאפשרת הסתכלות עם מצלמה בחלל המעי הגס באמצעות אנדוסקופ המוחדר דרך פי 

הטבעת. הבדיקה משמשת לאבחון מחלות דרכי עיכול תחתונות ולעיתים אף טיפול בהן. ניתן לבצע 
 במהלך הבדיקה פעולות כגון: כריתת פוליפים, נטילת דגימת רקמה )ביופסיה( והרחבת היצרויות.

 סיגמואידוסקופיה
בדיקה שמאפשרת הסתכלות אל חלקו הסופי של המעי הגס באמצעות אנדוסקופ המוחדר דרך 
פי הטבעת, לאזור החלחולת )הרקטום( ולחלק מהמעי הגס. בבדיקה ניתן לגלות סיבה לדימומים 

מפי הטבעת וכן לאבחן מחלות בחלקו זה של המעי הגס.

 אנטרוסקופיה
בדיקה שמאפשרת הסתכלות עם מצלמה לתוך המעי הדק באמצעות אנדוסקופ ייעודי המוחדר 

 דרך הפה או דרך פי הטבעת לצורך אבחון וטיפול.

EUS 
אולטרסאונד אנדוסקופי, בדיקה אשר מבוצעת דרך הפה בעזרת מכשיר אופטי גמיש שבקצהו 

מתמר אולטרסאונד, המהווה אחד מאמצעי ההדמיה היעילים במצבי חולי של הלבלב ודרכי המרה. 
בנוסף, הבדיקה מאפשרת נטילת ביופסיה באמצעות מחט )FNA( לצורך אבחון מדויק של סוג 

הציסטה/הגידול בלבלב וממצאים בכבד. בבדיקת EUS ניתן לבצע פעולות התערבותיות- טיפוליות 
.)RFA(בנגעים בעזרת גלי רדיו בתדירות גבוהה 

ERCP 
בדיקה המדגימה רנטגנית בעזרת אנדוסקופ ייעודי את דרכי המרה והלבלב. הבדיקה מאפשרת 

לאתר ממצאים חריגים )אבנים, גידולים, היצרויות( בעזרת חומר ניגוד. בבדיקה ניתן לבצע פעולות 
טיפוליות כמו הוצאת אבנים מדרכי המרה והלבלב, ריסוק אבנים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת 

SPYGLASS, הכנסת תומכן )סטנט( לצורך ניקוז המרה ושמירת דרכי המרה פתוחות, הכנסת 
 תומכן לצינור הלבלב והרחבת היצרויות באמצעות בלון.

 PEG הכנסת 
 פעולה של הכנסת צינור )גסטרוסטום( גמיש דרך דופן הבטן לתוך הקיבה לצורך הזנה מלאכותית. 



מה כוללת הכנה לאנדוסקופיה?

צום של 8 שעות

שתיית חומר לניקוי המעיים כהכנה לבדיקת קולונוסקופיה 

ביצוע חוקן כהכנה לבדיקה סיגמואידוסקופיה

הפסקת מדללי דם לפי הצורך ובהוראת רופא/ה בלבד 

היערכות לא מדויקת ושלא על פי ההוראות, 
עשויה לגרום לדחיית הבדיקה למועד אחר.

מה קורה לפני הבדיקה? 
המטופל/ת יחתום/תחתום על הסכמה מדעת עבור הבדיקה והטשטוש. המטופל/ת יקבל/תקבל 
חומרי טשטוש לתוך הוריד להפחתת תחושת אי נוחות ו/או כאב. מתן חומרי הטשטוש באחריות 
הרופא/ה המבצע/ת הבדיקה ועל פי שיקול דעתו/ה הרפואית. תופעות הלוואי של הטשטוש הן 

נדירות. הנבדק/ת מנוטר/ת ברציפות על ידי מד ריווי חמצן בדם )מד סטורציה( אשר מונח על 
אצבע הנבדק/ת.

מה קורה בסיום הבדיקה?
לאחר מנוחה של כשעה, באישור האח/ות ולאחר קבלת הסבר על תוצאות הבדיקה מהרופא/ה, 	 

ניתן להשתחרר הביתה.

האכילה והשתייה מותרים לאחר הבדיקה.	 

לקיחת תרופות מותרת כרגיל, פרט למדללי דם. ההוראה תינתן ע”י הרופא/ה.	 

הטשטוש יכול להמשיך להשפיע על המטופל/ת במהלך יום הבדיקה ולכן חל איסור מוחלט על 	 
נהיגה ביום הבדיקה. כמו כן, חובה להגיע לבדיקה עם מלווה. 

הנהיגה אסורה בהחלט במשך כל היום! 

במקרה של החמרה בכאבי בטן או הופעת דימום, יש לפנות לחדר מיון ולהציג את סיכום 	 
הבדיקה.



 כמה דברים חשובים נוספים:

בדיקה אנדוסקופית של מערכת העיכול נחשבת בדיקה בטוחה אך חובה לציין לפני הרופא/ה 
הבודק/ת בעיות רפואית כמו: מחלות לב, סוכרת, יתר לחץ דם , מחלות ריאה ובעיות קרישת הדם.

יש להקפיד להגיע בזמן יחד עם מלווה.

אנו שואפים ככל שניתן לדייק בשעת הבדיקה, אולם משך הבדיקה והטיפולים )כולל זמן התאוששות( 
עשויים להתארך מעבר לזמן המצופה. 

אנא התאזרו בסבלנות.

מודים לך מראש על שיתוף הפעולה עם הצוות ועל ביצוע ההנחיות!

צוות מכון הגסטרו לרשותכם
מנהל המכון: פרופ’ ערן ישראלי 

אחות אחראית: הגב’ נגינה יצחק

אחות מתאמת IBD: קריחלי רינה 

 rinak@wmc.gov.il
 050-2392271

שעות מענה: 08:00-19:00

שעות פעילות המכון: א’-ה’ 08:00-15:00

טלפון מזכירות המכון: 03-5028499

gastro@wmc.gov.il :מייל

מיקום: בניין מרפאות חוץ, קומה 1

זימון תורים:

wolfson.org.il :זימון מקוון

ווטסאפ: 052-7241043 

טלפון: 03-5028111

תודה שבחרת וולפסון


