Bronchoscopy

ברונכוסקופיה

Bronchoscopy is a procedure that allows a doctor to examine your windpipe, airways and lungs. This factsheet
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What does the procedure involve?

e procedure will usually take place in an operating theatre
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 לעיתים תאים.מבנים הנמצאים מעבר לדפנות דרכי הנשימה
 הליך זה מכונה,נאספים על ידי שטיפת האזור ואיסוף הנוזל
 לאחר מכן מעבדים ובודקים את הדגימות.שטיפה ברונכיאלית
.שנאספות כדי להבין יותר אודות מצב דרכי הנשימה והריאות
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Key questions
Are there any side-effects of the test?
The chance of complications with this procedure is very small. You may experience a sore throat and nose the
next day. Some patients have a nose bleed or blood-stained phlegm. In the largest study currently undertaken,
only 1% of over 20,000 patients experienced serious complications.1
Will I be awake during the procedure?

שאלות מפתח

?האם יש תופעות לוואי לבדיקה

?כמה זמן אורכת הבדיקה

Most people are able to have a bronchoscopy without being fully sedated. However healthcare professionals
will discuss sedation with you and help you consider both options before you make a decision. As Breda’s
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?האם ארגיש כאבים

How long does the procedure take?

 רוב האנשים,כפי שניתן לראות מהחויה של ברוריה ושל מרלין
The procedure usually takes between 15 and 30 minutes.
 צפוי שתקבל. לא ככאב,מתארים את התחושה כאי נוחות
Will I feel any pain?
.אלחוש מקומי כך שלא תרגיש את האיזור

 במחקר הגדול ביותר שנערך עד.מהאף או ליחה מוכתמת בדם
1
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As you can see from the experiences of Breda and Marleen, most people describe the feeling as
uncomfortable, rather than painful. You will receive a local anaesthetic, which helps הרדמה
numb theמבלי
area so
you can’t
ברונכוסקופיה
feel it.

רוב האנשים מסוגלים לעבור
 כמו. הרופא ידון איתך לגבי סוג ההרדמה, עם זאת.מלאה
יתכן שתקבל זריקה לווריד שתגרום לך, במקרה של ברוריה
. למרות שלא תהיה מורדם באופן מלא,להיות מטושטש

Marleen’s experience of bronchoscopy

“When participating in a scientific study on asthma last year, I had two
bronchoscopies on one day,I would be lying if I said it was easy, but it
was not as terrifying as I had expected.

החוויה של מרלין מברונכוסקופיה

“It’s a very intense experience, but not painful. The hardest part is that
you have to control your urge to cough – which feels very unnatural.

 אך זה לא, לא אגיד שלא פחדתי,"כשהשתתפתי במחקר מדעי על אסתמה בשנה שעברה
".היה מבהיל כמו שציפיתי

“I was glad that I had a doctor who explained the procedure to me in
detail before starting. This made me feel well prepared, as I knew what
was going to happen and how I would feel during the procedure, which
שולטeasier.”
 החלק הכי קשה זה אתה.אבל לא כואבת
made theשלך
wholeבדחף
experience

,"זו חוויה מאוד אינטנסיבית
". וזה מרגיש לא טבעי- לשיעול

 זה גרם לי להרגיש."שמחתי שהיה לי רופא שהסביר לי את ההליך בפירוט לפני שהתחלנו
." זה גרם לכל החוויה להיות יותר קלה. ידעתי מה צפוי לקרות ומה אני הולכת להרגיש,מוכנה היטב

1 Facciolongo N, Patelli M, Gasparini S, et al. Incidence of complications in bronchoscopy. Multicentre prospective study of 20,986 bronchoscopies.
Monaldi Arch Chest Dis 2009;71:8–14.
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This material was compiled with the help of Breda Flood, Marleen de Groot and Professor Norbert Krug.
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 ואנשי,) במטרה להביא יחד את המטופליםERS( ידי האגודה האירופית לנשימה- הוקמה עלELFה־
, מוקדש לרפואת הריאות ברחבי אירופהELF ה־.המקצועות הנשימה להשפעה לטובה על רפואת הריאות
ומאגד את המומחים המובילים בתחום הרפואה האירופית על מנת לספק מידע למטופלים ולהעלות את
.מודעות הציבור על מחלות הנשימה השונות
. מרלין דה גרות' ופרופ נורברט קרוג,חומר זה נערך בעזרת ברדה מבול
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