MATERIAŁY DLA PACJENTÓW

BRONCHOSKOPIA
OPIS METODY
Jest to badanie przeprowadzane za pomocą bronchoskopu, czyli specjalnego endoskopu
umożliwiającego bezpośrednie oglądanie (wziernikowanie) wnętrza tchawicy i oskrzeli. W
celu oceny stanu górnych dróg oddechowych wykorzystuje się także bronchofiberoskop, który jest dokładniejszy niż bronchoskop.
Bronchoskopia to badanie umożliwiające bezpośrednie oglądanie (wziernikowanie) wnętrza
tchawicy i oskrzeli. Do badania używa się aparatu zwanego bronchoskopem lub bronchofiberoskopem. Na jego końcu umieszczone jest źródło światła, które umożliwia lekarzowi oglądanie strun głosowych, tchawicy, oskrzeli głównych i ich rozgałęzień wewnątrz płuc. Bronchoskop może ponadto służyć do usuwania wydzieliny, krwi, ropy oraz ciał obcych, do podawania leków bezpośrednio do oskrzeli, jak również do określania miejsca krwawienia. Badanie to umożliwia także pobranie wycinków tkanki do badania histopatologicznego, bakteriologicznego i cytologicznego.
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie wykonuje się na czczo (co najmniej 6 godzin przed badaniem pacjent nie może jeść
ani pić). Na 24 godziny przed bronchoskopią nie można palić. Niekiedy wskazane jest podanie środka uspokajającego na noc przed planowanym badaniem.
PRZEBIEG BADANIA
Przed badaniem pacjentowi zostaje podany lek uspokajający oraz środek zmniejszający ryzyko skurczu krtani i spowalniający akcję serca. Nos i gardło lekarz znieczula specjalnym
sprayem. Może także zastosować znieczulenie ogólne. Następnie lekarz wprowadza bronchoskop (przez usta) albo bronchofiberoskop (przez usta lub nos) do tchawicy i przesuwa do
oskrzeli. Za pomocą szczypczyków, szczoteczki lub ssaka, które wprowadza przez endoskop,
pobiera wycinki tkanek, śluz oraz tzw. popłuczyny z drzewa oskrzelowego, do badania mikroskopowego (cytologicznego, histopatologicznego) i bakteriologicznego. Jeżeli u pacjenta
była przeprowadzana biopsja tkanki płucnej, po badaniu zostanie skierowany na prześwietlenie klatki piersiowej, żeby się upewnić, czy nie doszło do powikłań. Bronchoskopia trwa od
15 do 30 minut.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami
pod numerem telefonu 22 400 22 11 od pon. do pt. w godzinach 8.00-17.00
lub pod adresem mailowym info@onkoline.pl
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EWENTUALNE KOMPLIKACJE
Bronchoskopia odznacza się niewielkim odsetkiem powikłań, a związane bezpośrednio z samym badaniem endoskopowym należą:


odma opłucnowa



krwawienie z dróg oddechowych



skurcz oskrzeli



uraz dróg oddechowych, w tym uszkodzenie fałdów głosowych



uporczywy kaszel w trakcie badania



zaburzenia rytmu serca



przejściowy wzrost temperatury ciała utrzymujący się do 3 dni po zabiegu
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