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טיפולי ככלי קולונוסקופיה ככלי טיפולי  קולונוסקופיה



1968לסקירהWHOהגדרות 1968לסקירהWHOהגדרות

בעל חשיבות רפואית 1.
טפול2 להיות צריך ות טפול  2. ך לה צר
אמצעים לאבחון וטפול זמינים 3.
latentצריכה להיות תקופה חבויה4.
מבחן5 להיות למחלה/צריך בדיקה ות מבחן5. ך לה קה למחלה/צר בד
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1968לסקירהWHOהגדרות 1968לסקירה WHOהגדרות

בדיקה צריכים להיות קבילים על אוכלוסיה/המבחן.6
מוכר7 להיות צריך המחלה של טבעי מהלך ות מוכר .7 ך לה מהלך טבע של המחלה צר
צריכה להיות הסכמה את מי לבדוק  .8
מוצדק כלכלית–אבחון מוקדם.9

פעמי10 חד ולא מתמשך תהליך ך מתמשך ולא חד פעמ .10 תהל
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בעולם קורה ?מה ?מה קורה בעולם

0.99ימין 0.33שמאל,0.63: אונטריו,בקסטר•
0:הולנדמולדר• 0שמאל56 0ימין36 98 ן ,0.36שמאל,0.56:הולנד,מולדר 0.98מ
 1.05ימין ,  0.33שמאל ,  0.52: גרמניה , ברנר •

ממאירות• של ומניעה באתור מוצלח כך כל !לא רות• עה של ממא !לא כל כך מוצלח באתור ומנ
! כשלון די מוחלט בימין •



? מדוע הכשלון בצד ימין 

ל ל גורמים שלא בשליטת המבצע•
ביולוגיה אלימה –

בימין מואץ התקדמות ?שמאל>קצב ? שמאל>קצב התקדמות מואץ בימין–
גורמים בשליטת המבצע •

טובה מעי הכנת הכנת מעי טובה–
הגעה לצקום  –
בדיקה– "זמן ")דקות6( ) דקות6( זמן בדיקה–
–ADR
פוליפואידים– לא נגעים ם אבחון ד פוא ם לא פול אבחון נגע
–Serrated adenoma
שלמות כריתה של פוליפים –



מתפקדים אנו ?איך ?איך אנו מתפקדים

סיכוי לממאירות לאחר,ADR>20%מבצע עם•
מאשר מבצע טוב יותר  ,יותר 20קולונוסקופיה פי ק ,ק

הסיכוי , מבצע עם שעור הגעה גבוה לצקום •
יותר נמוכה הבדיקה לאחר לממאירות לאחר הבדיקה נמוכה יותר לממאירות

ביופסיות שנטלו משוליים של כריתה הראו שינויים •
.   10% - מתקמים בכ

•Serrated Adenomaאבחון !5-18שונות •Serrated Adenoma ,5-18שונות אבחון !



?איך אנו מתפקדים בארץ 

מחקרים לאורך השנים
שעור מתארים ם שעור אשר אשר מתאר

" . פספוס"

חדש ישראלימכשיר ר חדש ,  שראל,מכש
!אבחון טוב יותר–שונה 



סריקה כלי לא קולונוסקופיה ?מדוע קולונוסקופיה לא כלי סריקה?מדוע

בארצות הברית  <<<<<שיקולי מחיר בארץ •
מספקת• לא הבדיקה קה לא מספקתאיכות כות הבד א
לא מספיק טובים במעי ימני  •
במעי ימני מרוכזים נגעים שונים  •
הממאיר• השינוי קצב ימני שמאל>במעי ר• נו הממא מנ קצב הש שמאל  >במע 

.  טשטוש , פעולה : סיבוכים •



קולונוסקופיה להפוך סריקהאיך ?לכלי ?לכלי סריקהאיך להפוך קולונוסקופיה

שליטה טובה יותר על ניקוי המעי•
יותר• טוב ותר מכשור מכשור טוב 
יכולת ראיה משופרת •
שינוי צורת כריתת פוליפים  •

.  איכות, איכות , איכות •


