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Το παρόν ζντυπο αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ του αςκενι και τθσ οικογζνειασ του ςχετικά με
τθν διαδικαςία τθσ βρογχοςκόπθςθσ.
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Το παρόν ζντυπο αποτελεί διαςκευι του εντφπου “Η Βρογχοςκόπθςθ με εφκαμπτο
βρογχοςκόπιο ςτα παιδιά: Οδθγίεσ προσ τουσ γονείσ” που ετοιμάςτθκε από τθν
Παιδοπνευμονολογικι Μονάδα και τθν Παιδοαναιςκθςιολογικι Μονάδα του Ιπποκράτειου
Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ

Βρογχοςκόπηςη
Η βρογχοςκόπθςθ πραγματοποιείται με ζνα ειδικό όργανο που ονομάηεται εφκαμπτο
βρογχοςκόπιο και είναι μία ςχετικά απλι διαδικαςία. Η βρογχοςκόπθςθ μπορεί να προςφζρει
ςτουσ κεράποντεσ γιατροφσ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ του λάρυγγα, τθσ
τραχείασ και των βρόγχων του αςκενι. Η εξζταςθ πραγματοποιείται με τθν ειςαγωγι ενόσ
εφκαμπτου και ευζλιγκτου εργαλείου ςτουσ βρόγχουσ που κάνει δυνατι τθν λεπτομερι
εξζταςθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. Με αυτι τθν τεχνικι μπορεί να διαπιςτωκεί εάν
υπάρχει κάποιο εμπόδιο που να προκαλεί βιχα, κόρυβο (ςυριγμό) ι δφςπνοια. Επίςθσ, με τθ
τεχνικι αυτι μποροφν να κακαριςτοφν οι βρόγχοι από πικανά βφςματα βλζννθσ ι και να
εγχυκοφν φάρμακα απαραίτθτα για τθ κεραπεία του παιδιοφ. Τζλοσ, είναι δυνατό να γίνει
δειγματολθψία υγροφ ι ιςτοφ από τον πνεφμονα ϊςτε να εξεταςτεί για μικρόβια, ουςίεσ ι
άλλεσ διαταραχζσ που πικανόν να ευκφνονται για το αναπνευςτικό πρόβλθμα του παιδιοφ.

Εικόνα 1: Εφκαμπτο βρογχοςκόπιο
Που γίνεται η βρογχοςκόπηςη;
Η βρογχοςκόπθςθ με εφκαμπτο βρογχοςκόπιο γίνεται ςτο χϊρο των χειρουργείων εντόσ του
Μακάρειου Νοςοκομείου. Στον χϊρο αυτό παραμζνει το παιδί υπό τθν επίβλεψθ του
ιατρονοςθλευτικοφ προςωπικοφ για ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά τθν βρογχοςκόπθςθ μζχρι
να ανανιψει πλιρωσ.

Ποιοι εμπλζκονται ςτην βρογχοςκόπηςη;
Η βρογχοςκόπθςθ πραγματοποιείται από διεπιςτθμονικι ομάδα που αποτελείται από
παιδοπνευμονολόγο, παιδοαναιςκθςιολόγο και νοςθλευτικό προςωπικό. Ανάλογα με τθ φφςθ
τθσ περίπτωςθσ μπορεί να απαιτθκεί επιπλζον θ παρουςία ωτορινολαρυγγολόγου ι
παιδοχειροφργου.

Προετοιμαςία του παιδιοφ για βρογχοςκόπηςη
Πριν τθ διαδικαςία τθσ βρογχοςκόπθςθσ, οι γονείσ ι κθδεμόνεσ είναι ευπρόςδεκτοι να
αποτακοφν ςτο κεράποντα γιατρό για τυχόν απορίεσ ι ανθςυχίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία που
κα ακολουκθκεί.

Το ιατρικό προςωπικό κα ςασ ηθτιςει πλθροφορίεσ ςχετικά με το ιατρικό και οικογενειακό
ιςτορικό του παιδιοφ, ςχετικά με αλλεργίεσ του παιδιοφ ςε φάρμακα κακϊσ και πλθροφορίεσ
για πικανζσ επιπλοκζσ κατά τθ διάρκεια προθγοφμενων επεμβάςεων. Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ
κακϊσ και εξζταςθ από αναιςκθςιολόγο μπορεί να χρειαςκεί να προθγθκεί τθσ διαδικαςίασ
τθσ βρογχοςκόπθςθσ.
Το παιδί κα πρζπει να παραμείνει νθςτικό για κάποιο διάςτθμα πριν τθ βρογχοςκόπθςθ
προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί οποιαδιποτε πικανότθτα ειςρόφθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ
εξζταςθσ. Ο ακριβισ χρόνοσ που πρζπει να παραμείνει το παιδί νθςτικό ποικίλει ανάλογα με
τθν θλικία. Πιο ςυγκεκριμζνα, βρζφθ μικρότερα των ζξι μθνϊν μποροφν να καταναλϊςουν
διαυγι υγρά μζχρι και 3 ϊρεσ πριν τθν βρογχοςκόπθςθ ενϊ τα μεγαλφτερα παιδιά μποροφν να
πιουν υγρά ι γάλα μζχρι και ζξι ϊρεσ πριν τθν εξζταςθ. Η λιψθ ςτερεϊν τροφϊν πρζπει να
διακόπτεται από τθν προθγοφμενθ νφχτα. Περίπου μία ϊρα πριν τθν εξζταςθ, ςε παιδιά
θλικίασ άνω του ενόσ ζτουσ, χορθγείται μικρι ποςότθτα μιδαηολάμθσ (που είναι ιπιο
υπνωτικό) προκειμζνου να παραμείνουν ιρεμα, υπό κατάςταςθ προνάρκωςθσ. Το παιδί
ακολοφκωσ μεταφζρεται ςτο χϊρο που κα γίνει θ εξζταςθ ςυνοδευόμενο από νοςθλευτι/τρια
και τουσ γονείσ.

Κατά τη βρογχοςκόπηςη
Προτεραιότθτα για τθν ιατρικι ομάδα αποτελεί θ αςφάλεια και θ άνεςθ του παιδιοφ. Η
βρογχοςκόπθςθ γίνεται με πρόκλθςθ φαρμακευτικοφ φπνου ι γενικι αναιςκθςία ανάλογα με
τθν κατάςταςθ του παιδιοφ. Ο αναιςκθςιολόγοσ προχωρά ςτθ χοριγθςθ ειδικϊν φαρμάκων
ςτο παιδί ϊςτε να κοιμθκεί και να μθν ζχει οποιαδιποτε δυςάρεςτθ ανάμνθςθ μετά τθν
διαδικαςία. Τα φάρμακα αυτά μποροφν να δωκοφν είτε ςε ενδοφλζβια είτε ςε ειςπνεόμενθ
μορφι από τον αναιςκθςιολόγο, ο οποίοσ είναι παρϊν και παρακολουκεί το παιδί κακ’όλθν τθ
διάρκεια τθσ εξζταςθσ. Παράλλθλα ςτο παιδί χορθγοφνται οξυγόνο και ενδοφλζβια υγρά με
ταυτόχρονθ καταγραφι τθσ καρδιο-αναπνευςτικισ λειτουργίασ.
Το βρογχοςκόπιο μπαίνει από τθν μφτθ ι το ςτόμα του παιδιοφ και φτάνει μζχρι τουσ
βρόγχουσ, χωρίσ να προκαλεί οποιαδιποτε δυςκολία ςτο παιδί που κοιμάται. Ο ιατρόσ εξετάηει
το εςωτερικό του λάρυγγα, τθσ τραχείασ και των βρόγχων βλζποντασ μζςα από ζνα φακό ι μία
οκόνθ. Οι φυςιολογικοί βρόγχοι ςτο βρογχοςκόπιο μοιάηουν με μεγάλθ ςιραγγα με πολλζσ
διακλαδϊςεισ. Πριν το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, αν απαιτείται, μπορεί να λθφκεί υγρό από τον
πνεφμονα (βρογχοκυψελιδικό ζκπλυμα) το οποίο εξετάηεται για μικρόβια ι ουςίεσ που
ευκφνονται για το αναπνευςτικό πρόβλθμα του παιδιοφ.
Τα ευριματα τθσ βρογχοςκόπθςθσ καταγράφονται ςε βίντεο, αντίγραφο του οποίου δίνεται
ςτουσ γονείσ με το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ.
Συνολικά, θ βρογχοςκόπθςθ αποτελεί μία ςφντομθ διαδικαςία και μόλισ τελειϊςει το παιδί
ξυπνάει ςυνικωσ χωρίσ πρόβλθμα.

Επιπλοκζσ
Οι επιπλοκζσ που μπορεί να παρουςιαςτοφν κατά τθν διαδικαςία τθσ βρογχοςκόπθςθσ είναι
ςπάνιεσ και ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων είναι εφκολα αντιμετωπίςιμεσ.
Το παιδί μπορεί να αντιμετωπίςει παρενζργειεσ από τθ χοριγθςθ των φαρμάκων
(αναιςκθτικϊν και άλλων), όπωσ παροδικι ερυκρότθτα ςτο πρόςωπο. Επίςθσ, υπάρχει
πικανότθτα ρινορραγίασ (αιμορραγίασ από τθν μφτθ) κατά τθν είςοδο του βρογχοςκοπίου. Σε
ζνα ποςοςτό περίπου 10% ο μικρόσ αςκενισ εμφανίηει πυρετό κατά το πρϊτο 24ωρο μετά τθν
εξζταςθ, ο οποίοσ αντιμετωπίηεται εφκολα. Τζλοσ, πολφ μικρόσ αρικμόσ παιδιϊν μπορεί να
εμφανίςει βραχνάδα ςτθν φωνι ι και βιχα που διαρκεί λίγεσ ϊρεσ.

Ενυπόγραφη ςυγκατάθεςη
Θα ςασ ηθτθκεί να υπογράψετε το ζντυπο ςυγκατάκεςθσ για τθν εξζταςθ αυτι μετά από
διεξοδικι ενθμζρωςθ ςασ από το ιατρικό προςωπικό. Η διαδικαςία αυτι ακολουκείται για όλεσ
τισ ςθμαντικζσ ιατρικζσ πράξεισ και δεν κα πρζπει να είναι πθγι ανθςυχίασ.

Επικοινωνία
Οι γονείσ ι κθδεμόνεσ ενκαρφνονται να επικοινωνιςουν μαηί με το προςωπικό τθσ
Παιδοπνευμονολογικισ Κλινικισ του Νοςοκομείου «Αρχ. Μακάριοσ ΙΙΙ» ςχετικά με το παιδί ςασ
που πρόκειται να βρογχοςκοπθκεί ι ζχει ιδθ βρογχοςκοπθκεί ςτο νοςοκομείο μασ ςτο
τθλζφωνο 22405116
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν Παιδοπνευμονολογικι Κλινικι του Νοςοκομείου
«Αρχ. Μακάριοσ ΙΙΙ» υπάρχουν διακζςιμεσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Νοςοκομείου.
http://www.moh.gov.cy/moh/amh/amh.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

