
סדציהרענון

אנחנו יושבים כאן מכוח תקנה  של 

משרד הבריאות  

על ידי רופא שאיננו מרדים  סדציה



! יש לנו מקצוע נהדר 

הוא קשור לאנשים  •

זכות ליווי לשנים  : יש בו חולים במחלות כרוניות •

טכנולוגיה מצילת חיים ומונעת סרטן •

מדע בסיסי שהופך לטיפולים תוך שנים ספורות  •

מבוקש על ידי רופאים צעירים להתמחות בו •

מבוקש מאוד על ידי מטופלים  •

מפגש רופא חולה  , יעוץ במרפאה –

פעולות אנדוסקופיות  –



"  קומודיטי"קולונוסקופיה הפכה ל

• Useful thing ; Article of trade , esp. Product as 
opp. to Service 

"  לספק את הסחורה"מה שמצפים •

פעולה אנדוסקופית –הסחורה •

מתונה  סדציהרוב הפעולות האנדוסקופיות תחת •



מצרות  להמנעאיך 

לעשות את הפעולה הנכונה לחולה הנכון בזמן •

ובתנאים הנכונים  

האם מעשינו הם שרות רפואי שמטרתו לשרת את •

הבריאות של המטופלים שלנו או שאנו מספקים  

סחורה  

אנחנו צריכים לקבל החלטה  סדציהעוד לפני מתן •

האם הבדיקה עצמה נחוצה ומשפרת בריאות  



מצרות  להמנעאיך 

פעולה טרוםהערכה טרום •

הערכה טרום פעולה •

נכון שלה ותעודבצוע האנדוסקופיה •

פתלוגיתסגירת מעגל של מסירת תשובה •



מצרות  להמנעאיך  

הגישה הקלאסית  

דיון  , הבנת הבעיה הרפואית , מפגש רופא חולה •
, על יתרונות וחסרונות של פעולה אנדוסקופית 

החתמה על הסכמה במועד . פרוט הסיבוכים
השיחה  

, של אותו רופא וחולה האנדוסוקפיהפגישה בחדר •
בצוע . סדציההערכה לפני , החתמה מחודשת 

הפעולה  

פגישה לאחר קבלת תוצאות ביופסיות דיון עם •
. החולה על המשמעות 



תקופה קלאסית  



מצרות להמנעאיך 

הפעולה טרוםהערכה טרום 

שיטות רבות להפניה לפעולה אנדוסקופית  •

רק לאחר מפגש רופא חולה  –

עוברים על מכתב הפניה בלי לראות את החולה  –

גישה ישירה עם או בלי טופס הפניה מובנה  –

? האם החולה זקוק לבדיקה •

מידת הדחיפות של הבדיקה  –

באיזה תנאים וסביבת עבודה  –

איזו הכנה מתאימה לחולה  –

"  ן"שר", " ססיה", " עבודת ערב"האם מתאים ל–



מצרות להמנעאיך 

הפעולה טרוםהערכה טרום 

לחץ ריאתי  , מחלת ריאות כרונית , 68גבר בן •
אי ספיקת לב ימני  , פרפור . ראשוני בחומרה קשה 

מוחי  ארועלאחר . מחלת כלי דם פריפרית. קשה 
ADL-נזקק לעזרה ב, בגזע המוח 

FIT-נמצא חיובי ב, דם סמוי = מדדי איכות •

?  מה הלאה •

בדיקות  , טרום הרדמה !!! בדיקה עם מרדים •

לא לעשות  , בדיקה לא פולשנית : אופציות נוספות •
לדיון עם החולה ומשפחתו  , אנדוסקופיה 



מצרות להמנעאיך 

בדיקה טרוםהערכה טרום 

אסטמה  . סטודנטית לאומנות , 26בת •

לאחרונה מתגברת  , עצירות 18מגיל •

הולך וגובר במשלשלים טבעיים  שמוש•

. לקולונוסוקפיהמופנית •

??  מה הלאה •

! שכןבודאיאם קולונוסקופיה היא מוצר צריכה אז •

? האם זאת רפואה נכונה או טובה •



בדיקה  טרוםהערכה טרום 









ניתוחית  טרוםהערכה טרום 

שגרתית  –הפניה דרך מכתבים •

מסוכנת –הפניה דרך מכתבים •

לבדוק מחלות רקע –

פרפור , !נוגדי טסיות 2) לעבור על רשימת תרופות –

(ונוגדי קרישה מסתתרים

מועד בדיקה קודמת ומה היו הממצאים  –

תפקודי כליה  –מעבדה –

להתאים לחולה את ההכנה שתשמור על בריאותו  •



אנחנו ממש לא כאלה  



הערכה טרום ניתוחית  

? האם המידע שיש בידנו עדיין נכון •

שינוי במצב הבריאות  , זמני המתנה ארוכים –

שינוי בתרופות  –

?מה שלומך עכשיו? איך עברה ההכנה •

הפרעות מלחים  : סבוך לא נדיר של ההכנה –

חוזרת  ASAהערכה של •

–BMI  403מעלASA

3ASAחודשים 3-לפני למעלה מCVA,TIA,אוטם –

4ASAחודשים 3-צנתור פחות מCVA ,TIA, אוטם–



הערכה טרום ניתוחית  

סביבת העבודה  •

עגלת החייאה  •

הכשרה של הצוות  •



שלה ותעודבצוע הפעולה 

לצקוםלהגיע –מדד איכות •

לנמק . לא מגיעים 1:20! לא בכל מחיר –

BBPS: הכנה תעוד•
?מדוע החולה לא מוכן –

איך להתכונן באופן נכון לפעם הבאה  –

Timer, ורקטום ( פתח תוספתן)צלום של צקום •

? דקות 6> אם הזמן •

!  בפעם הבאה יהיה טוב יותר •

....  תנו לעצמכם ציון : הסרה של פוליפ •



?  למי שייכת התשובה הפתולוגית 

אבל עם הסבר  , שכן בודאי–לחולה •

? למי ממוען –מכתב •

?לחולה –

? לרופא המשפחה –

מערכות ממוחשבות הרופא רואה את התשובה  •

לעיתים חסר ידע להתמודד עם ! לפני כולם 

. התשובה 

. לפרט מתי מועד הבדיקה הבאה לפי הממצאים •



מצרות  להמנעאיך 

הפעולה הנכונה לחולה הנכון בתנאים והסביבה  •

ההולמים  

בחירה נכונה של החולה שיפיק תועלת בריאותית  •

מהפעולה האנדוסקופית  

אנדוסקופיה היא פעולה רפואית מורכבת הכוללת  •

מתונה ולא מוצר צריכה  סדציה


