Badanie bronchoskopii
Przygotowanie: Pacjent musi być na czczo – w dniu badania nie wolno
przyjmować żadnych pokarmów ani płynów. Pierwszy posiłek może zjeść
co najmniej 2 godziny po badaniu (w czasie bronchoskopii znieczulana
jest krtań, dlatego jedzenie lub picie od razu po zabiegu grozi zachłyśnięciem).
1. Przeprowadzenie badania
Przed badaniem konieczne jest założenie dostępu do żyły–wenflonu.
Chory otrzymuje dożylnie leki uspokajające i nasenne oraz działające
przeciwkaszlowo i przeciwbólowo. Gardło oraz przewody nosowe znieczula się
roztworem lidokainy. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej.
Lekarz wprowadza fibroskop przez nos lub usta. W zależności od badań
wykonywanych podczas bronchoskopii procedura trwa od kilku do kilkunastu
minut. Mimo znieczulenia wprowadzanie fibroskopu przez nos jest dla chorego
nieprzyjemne. Po wprowadzeniu fibroskopu do tchawicy i oskrzeli może pojawić
się kaszel i duszność. W czasie badania błona śluzowa oskrzeli jest znieczulana
miejscowo roztworem lidokainy, a w razie potrzeby choremu podaje się tlen.
Percepcja zabiegu jest różna w zależności od indywidualnej reakcji na leki
podawane w czasie zabiegu, które znacznie zmniejszają nieprzyjemne
doznania. Część pacjentów przesypia większość zabiegu, a po jego zakończeniu
nie pamięta, że przebyła bronchoskopię.
Po zabiegu chory może się skarżyć na ból gardła lub chrypkę, które powinny
ustąpić w ciągu 24 godzin. Jeżeli chrypka utrzymuje się dłużej, należy
się zgłosić do lekarza. Jeżeli podczas bronchoskopii wykonywano biopsję,
po zabiegu może wystąpić niewielkie krwioplucie.
2. Postępowanie po badaniu
Z powodu zastosowanego znieczulenia, należy przynajmniej przez 2 godz.
po zakończeniu badania nie przyjmować płynów i pokarmów, aby uniknąć
zachłyśnięcia (w czasie działania znieczulenia zniesiony jest odruch połykania).
Przy niewielkim krwiopluciu wystarczy spokojnie leżeć przez kilka godzin
w łóżku.
Możliwe powikłania po badaniu:
1. krótkotrwała chrypka
2. krwioplucie, bardzo rzadkim następstwem badania są wymagające
interwencji chirurgicznej krwawienia
Wyjątkowym powikłaniem po badaniu mogą być: skaleczenia krtani, tchawicy
i oskrzeli, wyłamanie zęba, dostanie się powietrza do jamy opłucnowej
(odma opłucnowa), gorączka, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia oddechowe,
skurcz krtani i oskrzeli oraz reakcja alergiczna na miejscowe środki
znieczulające.

