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 3מתוך  1עמוד    

 :לקראת הבדיקה עליך להצטייד
 מכתב הפנייה מרופא/ה. .1

 שיון נהיגה.יתעודה מזהה כגון: תעודת זהות, ר .2

 ( ממרפאת שירותי בריאות כללית או טופס התחייבות מגורם מוסמך 11טופס התחייבות )טופס  .3
 או שובר כרטיס אשראי, עד להבאת התחייבות, או  מזומןאחר. ללא התחייבות יהיה עליך להפקיד 

 לשאת בהוצאות הבדיקה.

או כל מסמך רפואי המתייחסות לבדיקה הנוכחית,  קודמות,דימות תך תוצאות של בדיקות יש להביא א .4
 רלוונטי אחר.

 יש להביא אתך רשימת תרופות שהנך נוטל/ת באופן קבוע. .5

 3תקופה של עד כליה ) יתוצאות תפקוד עדכניות, כולליש להביא תוצאות של בדיקת דם , 55נבדקים מעל גיל  .6
  .(חודשים

ת בדיקת תפקודי כליה לקראת בדיקת אורוגרפיה, עליהם להביא תוצאונבדקים עם בעיה כלייתית ידועה, או 
 עדכנית כנ"ל, בכל גיל.

 ,לומי עמוד שדרה או גפיים(יבדיקות אורטופדיות )כגון צאו  לקראת צילומיםאינן נחוצות  בדיקות דם
 שנעשות ללא הזרקת חומר ניגוד.

 נבדקים מוגבלים או קטינים חייבים לבוא בליווי אפוטרופוס. .1
 השונות: C.T-הנחיות לקראת ביצוע בדיקות ה

 עמוד שדרה )חוליות(בדיקת 
 ובדיקת עצמות הגפיים

 עיניים, צוואר, מח,בדיקת 
סינוסים, בית  שמע,תעלות 

 אנגיורכות,  חזה, רקמות

 בטן ואגןבדיקת 

 
אין צורך בהכנה לקראת 

 הבדיקה.

 
שעות  6יש להיות בצום של 

לפני מועד הבדיקה )לקראת 
ריד של חומר והזרקה לו

 ניגוד המכיל יוד(.

שעות לפני מועד  6יש להיות בצום של  -
ריד של חומר והבדיקה )לקראת הזרקה לו

 יוד(.ניגוד המכיל 

בחלק מבדיקות אלה, על הנבדק לשתות  -
 .ייםתכשעחומר ניגוד, תהליך שיכול להמשך 

בני ברק ומגדלי ם סניפינבדקים המוזמנים ל -
לצורך הזימון,  בשעתיש להגיע  ,המאה

 שתיית חומר.

 ,לניאדו וקריוןם סניפינבדקים המוזמנים ל -
לצורך הזימון,  שעתלפני יש להגיע שעתיים 

 שתיית חומר.
 הערות כלליות:

 .אחת( כוסבמהלך הצום מותר לשתות מים בלבד ) .1

 של הבטן, אגן או עמוד שדרה מותני, אצל אנשים אשר עשו בדיקת  CTלא ניתן לבצע בדיקת  .2
 , מעי דק עם בריום או בדיקת חוקן בריום, במהלך עשרת הימים שקודם ןותריסריוושט, קיבה 

 לבדיקה.לבדיקה. במקרה זה יש לקבוע מועד חדש 

 עליהם לפנות – במטפורמין /ותמאסטמה או חולי סוכרת המטופלים /ותנבדקים/ות הסובלים .3
 לרופא/ה המטפל/ת לשם קבלת הנחיות מיוחדות לקראת הבדיקה עם חומר הניגוד )ראה במצורף

 (./תהמטפל /ההפניה לרופא

בדיקות שבהן נדרשת הזרקת חומר ידוע על רגישות ליוד, יש לבצע את הבדיקה במסגרת בית חולים )לגבי באם  .4
 ניגוד(.

 .שעות מראש 44נבקשך להודיע לנו על כך  במקרה של ביטול התור, .5

 לפני הבדיקה.שיש להמשיך ולקחת את התרופות הרגילות במשך הצום  .6

 לפני השתלת שיניים אין צורך בהכנה מיוחדת.  CTלבדיקת .1
 לרופא/ה המטפל/ת:

 
 חולי אסטמה:  רובעלבדיקה עם חומר ניגוד מומלץ כהכנה  .1 

 TAB PREDNISONE 30-40 MG לערך: 16:55ם שלפני הבדיקה בשעה ביו
 TAB PREDNISONE 30-40 MG בלילה שלפני הבדיקה:

 (.Lorastin) וכן כדור אחד של לורסטין TAB PREDNISONE 30-40 MG בבוקר יום הבדיקה:
 :('גאפוקולג) מטפורמיןחולי סוכרת המטופלים בטבליות ל .2

 השעות הבאות,  44למשך במטפורמין עליהם להמשיך בטיפול הרגיל עד ליום הבדיקה. יש להפסיק הטיפול 
 .במטפורמין הטיפולאת בדיקת תפקודי כליה. באם התפקוד תקין ניתן לחדש  ואז לבצע

 חולים המטופלים באינסולין עליהם להמשיך בטיפול כרגיל.



 

 3מתוך  2עמוד 
10-018/0315 

 
  

 

 

 עומדת לשרותכם,C.T -יחידת ה

 לקבלת פרטים ומידע נוספים בימים:

 

 8:00-13:00, יום ו' 8:00-19:00ה' -א'

 3171*,  1-700-70-30-31: טל'

 

  הסניפים:כתובות 

  

  03-5772555 טל: , בני ברק1דרך ז'בוטינסקי  מור בני ברק

 ביאליק-, קריית9המייסדים  מור קריון
 )מרפאת זבולון(

  04-8748080 טל:

 09-8340341  טל: קריית צאנז, בית חולים לניאדו, נתניה מור נתניה

 30-0013633טל:  , תל אביב124אבן גבירול  מור מגדל המאה

 

 

 משתדלים מאוד לקבל הנבדקים בשעה שנקבעה, אנו

 אך מסיבות רפואיות / טכניות יתכן עיכוב ואנו מודים מראש על סבלנותך.

 

 

.C.Tיחידת הסורק הממוחשב 



 

10-001/0315 

 

 
 

 לכבוד

 הרופא/ה המטפל/ת

 
 

 ד"ר נכבד/ה,
 
 

 בסיס הפניה לבדיקת דימות עם הזרקת חומר ניגוד על הנדון: 
 (גלוקופאג') במטפורמיןיוד לגבי חולי סוכרת המטופלים 

 
 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות )נוהל(, יש לפעול כדלקמן בהפניית חולי סוכרת המטופלים 

 במטפורמין:

 
 

 תוך, הכוללת הזרקה לפני בדיקת דימות מטפורמיןהאין צורך להפסיק את לקיחת  .1

 גוד על בסיס יוד.ישל חומר נ ורידית

 

 על בסיס יוד, יש להורות על הפסקת גודימזריקים במהלך הבדיקה חומר נכאשר  .2

 שעות ממועד ההזרקה. 44למשך  מטפורמיןהלקיחת  

 

 במסגרת  שתיעשהלמטופל/ת מותנה בבדיקת תפקודי כליות  מטפורמיןהחידוש מתן  .3

 .מטפורמיןב הטיפולאת קופ"ח. כאשר תפקודי הכליה תקינים, ניתן לחדש 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 פרופ' ר. כראל

 מנהל רפואי

 


