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הגידול השכיח ביותר בנשים ובגברים יחד. סרטן זה יכול להתפתח מגידול שפיר בדופן  הוא סרטן המעי הגס
המעי, הנקרא פוליפ, שבמשך הזמן משנה את אופיו לגידול סרטני. גילוי הפוליפים בטרם הפיכתם לממאירים 

 מהמקרים. 90% -בכ ריפויל ביאגילוי מוקדם יכול לה מאפשר את הסרתם, ומונע התפתחות המחלה.
   

לאתר העיקרית היא שמטרתה  )סקירה טומוגרפית של הבטן( ית אבחוןיטכנולוג היא קולונוסקופיה וירטואלית
 האגן. ובטן הברי ישל אכללית במהלך הבדיקה נעשית גם סריקה  .פוליפים ונגעים נוספים במעי הגס

אך יש באפשרותה לגלות תהליכים  ,אברי הבטן שלממוקדת וספציפית   CTתסריקה זו אינה זהה לבדיק
 בטןמכוונת לאברי  CTת כמובן שאין בדיקה זו באה להחליף בדיק .ים שנסרקיםפתולוגיים גסים באזור

 .מסוימים
 

תלת סימולציה ממוחשבת על ידי  ת הדופן הפנימית של המעי הגסהדגמ מאפשרת תהווירטואלילונוסקופיה והק
 100%אינה מבטיחה דיוק של  תהווירטואליכל בדיקה רפואית, גם הקולונוסקופיה כשל דופן המעי. אולם, ממדית 

זאת מסיבות של מגבלות הטכנולוגיה או הכנה לא אופטימלית של המעי. רגישות הבדיקה  .בזיהוי נגעים במעי
קיים קושי . מ"מ היא יותר נמוכה 9-6, בעוד שלגבי פוליפים בגודל 90%ס"מ ויותר מעל  1בזיהוי נגעים בגודל של 

פוליפים זעירים או נגעים שטוחים. כללית, רגישות וסגוליות הבדיקה דומה לזו של הקולונסקופיה של  ןאבחוב
 ,רצוע בדיקה זו כבדיקת סקיסיון לא מבוטל בביכיום הצטבר כבר נ הרגילה באבחון פוליפים וגידולים במעי הגס.

 גורמים רפואיים.והן על ידי רבים  אנשיםעל ידי הן כעת, מועדפת הבדיקה היא הו
 

 מהלך הבדיקה:הכנה לבדיקה ו
)מכשיר  CTת מחלקב ת/מתקבל ת/הנבדק ,)הוראות מצורפות בדף נפרד( המעי קודם לבדיקה )ניקוי( לאחר הכנת

 . לביצוע הבדיקהלחתום על טופס הסכמה  על הנבדק/תלפני הבדיקה  .רנטגן(
, רופא מחדיר כןלקודם . CT-נוסעת" אל תוך מכשיר ה"הבדיקה שבמהלך הבדיקה הנבדק/ת שוכב/ת על מיטת 

תנאי הכרחי לאיכות  והמעי עם אויר. ניפוח חלל המעי הינחלל פי הטבעת בכדי לאפשר ניפוח  לאצינורית דקה 
מהמעי.  רע"י בלון קטן שמונע יציאת האוויכמה סנטימטרים של בעומק הבדיקה. הצינורית מעוגנת בפי הטבעת 

אינו מודגם היטב בבדיקה זו. הבדיקה כרוכה באי נעימות מסוימת בעת החדרת  ללכן אזור זה של מערכת העיכו
החל מתחושת  ,בוכים בבדיקהילעתים נדירות יש סלמעי )תהליך הניפוח(.  רהצינורית לפי הטבעת והכנסת האווי

במערכת ופגיעה במעי יותר עקב פתולוגיה  בוכים חמוריםיועד ס ,עקב קשיים במעבר האווירבטן לחץ וכאב 
 כול.יהע

 
: שכיבה על הבטן ושכיבה על הגב. בשתי תנוחות CT-ניפוח, נעשית סריקה של הבטן ע"י מכשיר ההלאחר 

 נמשכתהבדיקה עצמה  .איתם באופן שוטףויכול לתקשר  הנבדק/ת מודרך/ת בכל שלבי הבדיקה על ידי הטכנאים
לשגרת חיים מיד במהלך הבדיקה יש להקפיד על שכיבה ללא תזוזה. בתום הבדיקה ניתן לחזור כעשר דקות. 

ר דקות לאח 20 -במתחם המחלקה כ רלהישאמומלץ . ללא מגבלות לאחר הבדיקהמיד רגילה. ניתן לשתות ולאכול 
 ולצאת להתרוקנות בשירותים. גמר הבדיקה.

 
 :פענוח תוצאות הבדיקה

באמצעות מערך המחשוב המאפשר  לכל אורכושל דופן המעי נעשית הדמיה תלת ממדית סיום הבדיקה לאחר 
דופן  מבנהקפדנית, ללא לחץ של זמן, של  הערכהדבר המאפשר לרנטגנולוג/ית המפענח/ת  .""צלילה לתוך המעי

בנושא  ם מומחים שהתמחו במיוחדע"י רנטגנולוגי םנעשיוהפענוח של הממצאים לכל אורכו. ההערכה המעי הגס 
 אברי בטן נוספים כמתואר לעיל(.  תכולליקה גם בדהזה )

, הפענוח אינו נעשה בזמן ביצוע הבדיקה ,כלומר לאחר הבדיקה.ימים  מספר ת/תוצאת הבדיקה נמסר לנבדקדו"ח 
 .אלא מאוחר יותר

.המשך מעקב כנדרשאו  לצורך הערכה, הסבר ת/האישי ה/לרופאבדיקה התוצאות יש להעביר את 
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 עזרת חומרים משלשלים, ניקוי המעי בל ,דיאטה מתאימה נמשכת מספר ימים וכוללתזו לבדיקה  ההכנה
ם הדגמה ברורה של דופן הכרחי לשתנאי  הבדיקה הואניקוי מלא של המעי לקראת . Pico-Salax חדש, -מרוקן גוןכ

ניקוי  ,(100%-ב הגדול של המקרים )אך לא ברוב ,מבטיחהשל המעי הכנה טובה  אמינה. תוצאת בדיקהקבלת , והמעי

אבחון  מקשה על הצטברות של שאריות צואה ונוזלים במעי .ומלאה לבצע בדיקה מהימנהמאפשר ו של המעי מלא

 .בדופן המעי מדויק של הממצאים

 לפני  ה/עם רופא ץלהתייע יש (םל בעיות קודמות במערכת העיכול )הרניה, דלקות, ניתוחיידוע עבמקרים ש

  .חומרי ההכנה לבדיקה, וכן לגבי נטילת החלטה על ביצוע הבדיקה

 ,שתיה, לגבי טרם הבדיקה ה/עם רופא ץלהתייע סוכרת, או טיפולים תרופתיים מיוחדים, עליהם חולי כליות 

 .בדיקההלקראת  המשך נטילת התרופות וחומרי ההכנה, מותאמת

  באותן שעות. םרותייבקרבת ש איש להימצותכופות. לכן החומר המשלשל גורם ליציאות מימיות רבות 

  ,בכל מקרה של ספק, יש להתייעץ  לבדיקה.במהלך זמן ההכנה קבועות התרופות האת  יש להמשיך ולקחתככלל

 יש להקפיד על שתיה מספקת של נוזלים כולל מרקים צלולים ולא רק מים. עם הרופא המטפל.

 
 מהלך ההכנה לבדיקה

 הכנה מתחילה שלושה ימים לפני מועד הבדיקה.ה - תזונה לקראת הבדיקה .1

 :שעות לפני מועד הבדיקה  72 1.1

מכל  את המאכלים הבאים: פירות וירקות טריים או מבושלים יש להפסיק לאכול 1.1.1

 שהוא, קטניות,שהוא קטניות, אבוקדו  סוג

 אבוקדו, גרעינים, לחם מלא, לחם שחור, סובין, מוצרי חלב וגבינות, בשר ומוצריו. 

: דגים, ביצים רכות, תפו"א מבושל )ללא קליפה(, לחם לבן, דבש, מותר לאכול  1.1.2
 ריבה, מרקים  צלולים, אטריות, דייסות ללא חלב, תה/קפה, מיצים מסוננים. 

 הרבות בשתיית נוזלים )ללא חלב(. חשוב ל 
  שעות לפני הבדיקה 24 1.2

יש לעבור לדיאטת נוזלים בלבד של מרק צח, מיצי פירות מסוננים, מים,  1.2.1
 תה.

  בבוקר הבדיקה 1.3

 מותר לשתות תה או קפה ללא חלב, ונוזלים צלולים. 1.3.1
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 בהתאם להנחיה הרפואית: : שתיית החומר המשלשל 2

                                           Salax-Pico    או  

                                      תנו הוראות מיוחדות על ידי יולא נ במידה הוראות השימוש חדש"-"מרוקן
 :הרופא המטפל 

2.1 Salax-Pico  - יום שלפני הבדיקה יש למהול שקית אחת של בSalax-Pico פי במים )ל
ולשתות אותה עם כמות גדולה של מים. את השקית השנייה מוהלים  14:00ההנחיות( בשעה 

 כל הערב.  ליטר( 2וממשיכים בשתייה מרובה )עד  20:00ושותים בשעה 
 

 ליטר על הבקבוק. 3יש להוסיף מי ברז לאבקת המרוקן עד לקו המסמן  -" חדש -"מרוקן  2.2
 

יש לשתות המרוקן בקצב  16:00לפני הבדיקה בשעה ;יום  - בדיקה בשעות הבוקרל 2.2.1
 דקות עד גמר הכמות. 15-210של כוס אחת כל 

 
 2יש לשתות   19:00-16:00יום לפני הבדיקה בין השעות  - בדיקה בשעות אחה"צל 2.2.2

יך יש להמש 7:00-9:00ם הבדיקה בין השעות דקות. ביו 15-30ליטר מרוקן כל 
 ת.ולשתות ליטר נוסף עד גמר כל הכמו

 
 

בבוקר יום הבדיקה יש להתרוקן בבית וכן בסניף לפני כניסה לבדיקה. יש להישאר בצום עד לאחר  3
 הבדיקה.

 אפשר להיעזר בשני כדורי לקסדין ערב הבדיקה לשם סיוע בהתרוקנות המעי בבוקר. 4
. 

 
 בבדיקת קולונוסקופיה משולבת יש להיות בצום מוחלט ביום הבדיקההערה: 

 
 

  08:00-19:00בין השעות  ה',-בימים א' כםותשלר יםמדונציגי שרות ומכירה ע ,לפרטים נוספים
 *3171קוצר: מאו בחיוג  1-700-70-30-31בטלפון:  , 08:00-13:00וביום ו' בין השעות

 
 
 

 היחידה לטומוגרפיה ממוחשבת -מור 


