יחידת נוירולוגיה
Neurological Unit

מטופל/ת יקר/ה
דף מידע זה מובא בפניך על מנת להקל עליך את מהלך הבדיקה.
אנא -קרא את ההוראות במלואן.
בדיקת EEG
 EEGהינו תרשים פעילות חשמלית של קליפת המוח המשמש לאבחון מחלת אפילפסיה ומחלות אחרות
עם פגיעה מוחית ואבדן הכרה.
בבדיקה מצמידים לראש אלקטרודות מיוחדות המעבירות את המידע לתרשים בעזרת תוכנה מיוחדת.
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הזמנת תור בטלפון  04-6652583בימים א ,ג ,ד ,ה בין שעות 8:30 - 14:00
המטופל יגיע לבית חולים עם הפניה והתחייבות כספית (טופס )17
יש להגיע למרפאות חוץ לפחות חצי שעה לפני מועד הבדיקה על מנת להירשם ולקבל מדבקות .
המכון נמצא בבנין של מחלקות אשפוז ( .ביציאה ממרפאות חוץ -פונים ימינה וממשיכים במעלה
הכביש ,בפניה הראשונה אחרי הבניין לפנות ימינה ואז לעלות על גשר אלכסוני ולהיכנס בדלת
בצד ימין) .
נא לשים לב לשלטים "מכון ." EEG
המטופל חייב להגיע למכון בדיוק בשעה המיועדת .אנו עושים הכול כדי לעמוד בלוח הזמנים ,אך
עקב בדיקות דחופות ואילוצים של בית החולים ,יתכן עיכוב מסוים
משך בדיקת ערנות – כשעה ,בדיקת שינה עד שעתיים .זמן הבדיקה תלוי באיכות ההכנה.
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הנבדק חייב להיות לאחר אוכל .לא בצום !
יש לחפוף את הראש ערב לפני הבדיקה .לא להשתמש במרכך ,ג'ל או קרם.
יש לשטוף את הפנים והידיים – לא למרוח קרם.
בעלי שיער ארוך -להוריד סיכות וגומיות מהשיער.
באם הוזמנה בדיקת שינה -לא לשתות תה ,קפה ,שוקו ולא לאכול שוקולד  4שעות לפני הבדיקה.
המטופל צריך להיות ער (לא לישון) משעה  02:00בלילה ועד ביצוע הבדיקה.
תרופות ללא שינוי אלא אם כן קבלתם הוראה אחרת
במהלך הבדיקה המטופל מתבקש לא לזוז ולהישמע להוראות.
תזוזות גורמות להפרעות ברישום ופענוח הבדיקה.
לילדים עד גיל  5שנים ניתן לבצע את הבדיקה בשינה בלבד.
הילד צריך להיות ער (לא לישון) משעה  02:00בלילה ועד ביצוע הבדיקה.
כדי לאפשר לילד להירגע לפני הבדיקה ניתן להביא צעצוע ,מוצץ ,בקבוק אוכל/שתייה .
לנוחיותך צוות היחידה הנוירולוגית עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף.
טלפון/פקס,00-6662685 :
בהצלחה
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