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הנחיות לבדיקת דרכי העיכול העליונות (גסטרוסקופיה) 

 

להצלחת הבדיקה, נא לקרוא את ההנחיות בעיון ולפעול בהתאם.  

 

מהי בדיקת גסטרוסקופיה ? 

גסטרוסקופיה היא בדיקה שמאפשרת להתבונן בוושט, בקיבה ובתריסריון באמצעות מצלמה קטנה 

הממוקמת בקצה צינור גמיש שמוחדר דרך הפה. הבדיקה משמשת לאבחון מחלות של דרכי העיכול 

העליונות ובמידת הצורך לטיפול בהן.  

מתי יש  צורך בגסטרוסקופיה? 

במקרים הבאים עשוי הרופא להפנות אותך לבדיקת גסטרוסקופיה: 

 לבירור תסמינים של בעיה בדרכי העיכול העליונות. 
 לאבחון מחלות של דרכי העיכול באמצעות בדיקת דגימה של רקמה מאזור חולה (ביופסיה).  

 טיפול בבעיות בדרכי העיכול העליונות.  
 

הכנות לקראת הבדיקה 

 אם הנך נוטל/ת תרופות נוגדות קרישה (אספירין, פלוויקס, קומדין וכו'), עליך להיוועץ ברופא 
המשפחה על מנת להפסיק את התרופה או להחליפה בתרופה אחרת (קלקסאן). 

 יש להביא מכתב מעודכן מהרופא המטפל ובו אבחנות, תרופות ורגישויות.  
 

ביום הבדיקה  

 עליך להיות בצום מוחלט (ללא אוכל או שתייה) משעה 24:00 (חצות) של היום הקודם.  
 הבדיקה נעשית תחת חומר מטשטש ולמען בטיחותך- אסורה הנהיגה לאחר הבדיקה.  

מסיבה זו חובה להגיע עם נהג/ת מלווה. ללא נהג/ת מלווה לא נוכל לבצע את הבדיקה.!! 

 אם הנך סובל/ת מלחץ דם גבוה או ממחלת לב, עליך לקחת את התרופות הקבועות שלך עם מעט 
מים, עד שלוש שעות לפני הבדיקה.  

 לחולי סכרת: אסור להזריק אינסולין בבוקר הבדיקה, יש להיוועץ ברופא משפחה על אופן 
הטיפול טרם הבדיקה.  

 אם הנך סובל/ת ממחלה מדבקת, נא להודיע לצוות המטפל.  
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מהלך הבדיקה 

על מנת להפחית את תחושת חוסר הנוחות בזמן הבדיקה, תינתן לך זריקת הרגעה לתוך הוריד.  

תתבקש לשכב על צד שמאל. האנדוסקופ (צינור דק וגמיש) יוחדר ללוע דרך הפה עד תריסריון. 

הרופא מסתכל בעזרת האנדוסקופ ובודק את הוושט, הקיבה והתריסריון ע"מ לאבחן ממצאים חולניים 

ובמידת הצורך לבצע טיפול בהתאם. 

איך ארגיש אחרי בדיקת גסטרוסקופיה? 

אחרי הבדיקה תועבר לחדר התאוששות, שם יתאפשר לך לנוח בהשגחת הצוות הרפואי של המכון עד 

להתפוגגות ההשפעה של חומר ההרגעה. ברוב המקרים נמשכת ההתאוששות כשעה. לאחר מכן ניתן בדרך 

כלל לחזור הביתה.  

נבדקים רבים מדווחים לאחר הבדיקה שהם חשים ערניים. אולם יש לזכור שחומר ההרדמה עלול להאש 

מאוד את יכולת התגובה ולפגוש ביכולת השיפוט. לכן מומלץ לנוח ביממה של הבדיקה ולהימנע מנהיגה 

ומכל פעילות אחרת שעלולה לסכן אותך או את הסביבה.  

מתי אקבל את תוצאות הבדיקה?  

בסיום הבדיקה הרופא המבצע ידווח על הממצאים וימליץ על טיפול במידת הצורך. בשחרור תקבל/י מכתב 

לרופא המשפחה שמפרט את הממצאים וההמלצות הרפואיות. 

הנחיות כלליות: 

 יש להצטייד בתעודה מזהה ובהתחייבות כספית ולפנות למשרד מרפאות החוץ רבע שעה לפני 
מועד הבדיקה, לצורך רישום. 

 המכון הגסטרואנטרולוגי נמצא בבנים הכירורגי, בקומה 5. נא לפנות לתמר המזכירה (בנכיסה 
מצד שמאל). 

 אנו משתדלים לקבל את המוזמנים על פי השעה הרשומה בהזמנה, אך לעיתים הסדר משתנה 
בהתאם לשיקולים רפואיים ותיתכן המתנה. 

 נא לאשר הגעתך לבדיקה עם קבלת המכתב. אם מסיבה כלשהי אינך יכול/ה להגיע לבדיקה, 
נבקש להודיע על כך בהקדם האפשרי לטלפונים הרשומים מטה, וזאת על מנת להזמין מטופל 

אחר שממתין.  

 

 

 

תודה על שיתוף הפעולה   

צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה  

טלפון : 04-6652442, פקס: 04-6652441    
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