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 לקראת בדיקת  סיגמואידוסקופיה דף מידע
 

 מטופל/ת יקר/ה!

 _____________:בתאריך:_________________ שעה הנך מוזמן לבדיקת סיגמואידוסקופיה

 :מהי בדיקת סיגמואידוסקופיה
גסטרואנטרולוג ,  באמצעות מכשיר אנדוסקופ, שהינו צינור גמיש, בתוכו זוהי בדיקה המבוצעת ע"י רופא 

סיבים אופטיים ובקצהו מותקנת מצלמה. האנדוסקופ מוחדר דרך פי טבעת,  דרכו ניתן לראות את חלל המעי 
 כגון: לקיחת ביופסיות, כריתת פוליפים, עצירת מקור דימום  ועוד. הגס ולבצע פעולות שונות

 : מטרת הבדיקה
 אבחון וטיפול במחלות  והפרעות במערכת העיכול התחתונה.

 מידע כללי:

 דקות 15-משך הבדיקה כ 

  חובה להגיע עם מלווה 

 נא להצטייד בכריך ושתייה קלה 

 חשוב לדעת!

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

 .תרופה חליפית אחרת

 כולל  דפיברילטור, עליך ליידע אותנו. במידה והנך מושתל קוצב לב כלשהו 

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

 טלפוני עם המרפאה ולהתייעץ ר קשר במידה וחל שינוי כלשהו במצבך הרפואי לפני הבדיקה, יש ליצו
 של הבדיקה. הה או ביטולתדחיילגבי 

 :ביום הבדיקה עלייך להביא  את המסמכים הבאים

 מכתב הפניה מרופא מטפל.  

  45331+88305 : בדיקהה(. קוד 17טופס התחייבות לבדיקה מקופת חולים )טופס 

 הרפואי או אחר(, יש לפעול לפי  במידה והמטופל אינו כשיר לתת הסכמה מדעת )מפאת גילו, מצבו
החוק לקבלת  אפוטרופסות לענייני גוף מבית משפט.  האפוטרופוס חייב להגיע עם תעודת הזהות שלו 

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

 :הכנה לבדיקה
 .על יד חוקן באופן עצמאי שלושה ניקויים של המעי הגס בצעיש ל שלוש שעות לפני הבדיקה ביום הבדיקה

 :מהלך הביקור
 דרך הווריד. הבדיקה תרופה לטשטוש במידה והוחלט לבצע את הבדיקה תחת טשטוש, תקבל בתחילת 
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 :הנחיות לאחר הבדיקה
 ללא טשטוש. לאחר סיום הבדיקה מותרת אכילה ושתייה, במידה והבדיקה התבצעה

שעות לאחר  24להימנע מנהיגה  תשהה בהשגחה עד להתאוששות. עליךבמידה והבדיקה התבצעה עם טשטוש, 
 מכן.

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

 והנחיות  להמשך טיפול ומעקב. 
 
 

 
 , בטלפון מספר:08:00-15:00ניתן ליצור קשר בין השעות  בכל פניה ושאלה 
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 צוות המכון מאחל לך הצלחה בבדיקה ובריאות טובה

 


