FICHE EXPLICATIVE FIBROSCOPIE BRONCHIQUE EN ALBANAIS
L’endoscopie bronshikë është një vizit që mundemi te bëjme kerkime ne ( kerkimet e infeksionit)

 Cfarë është ?
Vizita zgjat po thuajse 10 min.
Doktori futen nje tub me mase të vogël ndërmjet hundes ose gojes mbasi ka bër anestezi në hunde
me një sprajt . Aparati do jet i zbritur deri ne lidhjen e bronshkë edhe një analizë mund të bëhet në
qoftëse doktori e gjykon të domosdoshme : ose një futje substance nek vrima , ose futje uaji te
stirilizuar tek vrima ( sikur quhet prelavazhë i qelizave alveolare) , ose biopsia ( marje e një cope te
vogël të bronshitit.

 Komplikimet :
Më të zakonçmet:
- Kollë që ndalon në fund të vizites shendetesore
- Ritjen e vështirsis të frymarjes : atëher ju sjellim aksigjen për të mar frym më mirë .
- Redhje gjaku ( nga hunda ose nga goja si biopsie ) që ndalon spontalisht në shumtat e rasteve
- Temperatur disa ore mbas vizites , konsultoni një doktor n. q .s . zgjat më shumë se 12 ore
Shumë rallë :
- Reagim alergjik në anestezi
- Infeksion

 Me qenë në dieni :
 Para vizites shendetsore :
E domosdoshme : duhet të jesh esëll (pa ngrën ) të pakten 6 ore (eliminoni çimçakizin edhe pijet
edhe pse keni te drëjt te pini pak ujë).
-Eshtë e rekomanduar për ato që pin duhanin ta ndaloni pirjen 48 ore perpara vizites edhe disa ore
me mbrapa vizites .
-N.q.s keni ankth , tregoni doktorit qe mundt tju japi një ilaç relaks .
Vizita medikale nuk është e bëre me anestezi të përgjishme sepse në këtë rast duhet të jeni i shtruar
ne spital.
 Gjatë vizites shëndetsore :
Vizita medikale është më e lehtë në qoftëse ju jeni i qet dhe me besim, doktori dhe infermieret jan ne
dispozicionin tuaj per tu pergjigjur të gjithë pyetjeve tuaja.
 Mbas vizites :
E rendesishme : te jesh esell pa ngren 2 ore sepse anestezia mundt të japi nje demtimë të vogël.
-

Evitojeni të ngisni makinen për disa orë në qofetëse keni pir një ilaç relaks .
Ne qoftese doktori ka pratiku një biopsi edhe nxirni gjak nga goja kur përshtuni disaherë,
lajmeroni shpëjt doktorin tuaj.

Para vizitës do ju kerkojn të hudhni firmen ne një fishë me informacionet që do i shihni si më posht.
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Informacione të nevojshme përpara vizites :
-

A pini cigare? :
A bëni ju alergji? :
A pini ilace antikoagulant ?:
A keni proteza dentare ? :
A keni problem me coagulim gjaku ?:
A keni probleme kardiake apo frymemarje ?:
A keni glaukome ? :
A keni temperature sot ? :
Për femrat a jeni shtatëzene? :
Për meshkujt a keni probleme prostati ? :
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Për informacio (dieni)
Modifikime per kurren per para broncoscopie (per kujtim kjo do te jet pershkruar ose me me
shum saktesi nga doktori juaj) :
- Në qoftë se vetëm larja pritet: nuk ka nevojë për gjak në mungesë të historisë mjekësore, jo
modifikim (situata më e zakonshme) trajtimin e zakonshme
- Në qoftë se biopsia kusht: për trombocitet gjakut, PT, APTT nëse faktorët e rrezikut (p.sh.,
probleme të mëlçisë, ose kardiovaskulare)
+ Mund të çuar më tej kardégic 75 mg
+ Stop:
- Plavix ® 7 ditë më parë
-

VKA për një INR <1.5

-

LMWH para sipas gjysmë jetën e tyre

-

Anticoagulants reja pesë ditë më parë
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