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הנחיות ומידע למטופל לאחר בדיקת גסטרוסקופיה 
 

היום עברת בדיקה אנדוסקופית של מערכת העיכול העליונה. במהלך הבדיקה, על מנת לאפשר 
סקירה מדוקדקת של דפנות ושט, קיבה וחלק עליון של מעי דק, הוחדר אויר למערכת העיכול. 

 
במהלך הימים הראשונים שלאחר הבדיקה, יתכן ותחוש/י אי נוחות או כאב באיזור הגרון, 

בעקבות הכנסת המכשיר לגרון.                                                                                                                 
להקלה, ניתן לשתות משקאות קרים ולקחת תרופות משככות כאבים. כמו כן, יתכנו כאבי בטן 

המלווים בתחושת נפיחות וגזים, בעקבות החדרת האויר לקיבה.                                                                
צפויה העלמות הדרגתית של תחושות אלה.                                                                                                   

 
במידה והכאב מחמיר ואינו משתפר, יש לפנות לייעוץ רפואי.                                                                             

 
ניתן להתחיל לאכול כחצי שעה מסיום הבדיקה, זאת בתנאי שאת/ה ער/ה באופן מלא. אין 

איסור או מניעה לאכול מזון כלשהוא, עדיף להתחיל במאכלים קלים ובשתיה לא מוגזת.                                                                                                                                               
במידה ואת/ה נוטל/ת תרופות קבועות, ניתן לקחת טיפול תרופתי כרגיל.                                            

במידה והופסק טיפול תרופתי נוגד קרישה (מדללי דם), יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי 
המשך הטיפול. 

 
נבדקים רבים מדווחים שלאחר הבדיקה הם חשים עירניים, אולם יש לזכור שחומר ההרדמה 

עלול להאט מאד את יכולת התגובה ולפגוע ביכולת השיפוט.                                                                           
לכן מומלץ לנוח ביממה שלאחר הבדיקה, להמנע מנהיגה ומכל פעילות אחרת שעלולה לסכן את 

הנבדק ואת סביבתו. 
 

בעת שחרורך מהמכון תקבל/י את תוצאות הבדיקה שעברת.                                                                     
 

במידה ונלקחה ביופסיה במהלך הבדיקה, תשלח תוצאת הביופסיה אל רופא המשפחה שלך, 
כעבור כחודש.                                                                                                                                                   

במידה ונלקחה ביופסיה במהלך הבדיקה ולא קיבלת תשובה כעבור חודש, עליך לפנות למכון 
הגסטרו בטלפון 04-6652442 והפקידות יאתרו את בדיקתך וישלחו אותה לרופא המשפחה שלך. 

 
חשוב ! 

במידה וחלה החמרה בכאבים או מופיעים הסימנים הבאים: חום ו/צמרמורת, כאב בטן חמור או 

מתמשך, כאבים בחזה, דימום מפי הטבעת או צואה שחורה, יש לפנות מיידית לרופא מטפל או 

לחדר מיון עם דוח הבדיקה. 

אנו עומדים לרשותך בכל פניה ושאלה.                                                                                                           

מענה טלפוני בימים א'- ה' בין השעות 8:00-15:00 בטלפון 04-6652440 

בהצלחה ובריאות שלימה  !                                                                                                                            

צוות המערך הגסטרואנטרולוגי – היחידה האנדוסקופית 

 


