Η Βρογχοσκόπηση µε εύκαµπτο βρογχοσκόπιο στα
παιδιά

Οδηγίες προς τους γονείς

Παιδοπνευµονολογική Μονάδα
Παιδοαναισθησιολογική Μονάδα
Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης

Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται στους γονείς και τα παιδιά και συντάχθηκε από την
οµάδα βρογχοσκοπήσεων που αποτελείται από τους παρακάτω:
Παιδοπνευµονολόγοι:
•
•
•

Ιωάννης Τσανάκας, Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευµονολογίας Α.Π.Θ.
Φώτιος Κυρβασίλης, Λέκτορας Παιδιατρικής Πνευµονολογίας Α.Π.Θ.
∆ήµος Γίδαρης, Επιστηµονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ.

Αναισθησιολόγοι:
•
•
•
•

Μαριάννα Βεντούρη, ∆ιευθύντρια Γ΄ Αναισθησιολογικού Τµήµατος
Αθηνά Ζαµπούρη, Αν. ∆ιευθύντρια Γ΄ Αναισθησιολογικού Τµήµατος
Μαρία Μυλωνά, Επιµελήτρια Α΄ Γ΄ Αναισθησιολογικού Τµήµατος
Χρυσσή Μπράτζου, Αν. ∆ιευθύντρια Γ΄ Αναισθησιολογικού Τµήµατος

Νοσηλεύτρια:
•

Αικατερίνη Μπάκα
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Τι είναι η βρογχοσκόπηση µε το εύκαµπτο βρογχοσκόπιο;
Η βρογχοσκόπηση µε το εύκαµπτο βρογχοσκόπιο είναι µια σχετικά απλή διαδικασία
που µας δίνει χρήσιµες πληροφορίες για την κατάσταση του λάρυγγα, της τραχείας
και των βρόγχων του παιδιού. Κατά τη βρογχοσκόπηση εισάγεται ένα λεπτό και
εύκαµπτο όργανο στους βρόγχους και γίνεται λεπτοµερής εξέταση του
αναπνευστικού συστήµατος. Με την τεχνική αυτή µπορούµε να διαπιστώσουµε αν
υπάρχει κάποιο εµπόδιο, τέτοιο ώστε να προκαλείται βήχας, θόρυβος («συριγµός») ή
δυσκολία στην αναπνοή. Επίσης, µπορούµε να καθαρίσουµε τους βρόγχους από
πιθανά βύσµατα βλέννης ή και να εγχύσουµε φάρµακα απαραίτητα για τη θεραπεία
του παιδιού. Τέλος µπορούµε να πάρουµε υγρό από τον πνεύµονα και να να το
εξετάσουµε για µικρόβια ή ουσίες που ευθύνονται για το αναπνευστικό πρόβληµα
του παιδιού.

Πού γίνεται η βρογχοσκόπηση;
Η βρογχοσκόπηση µε εύκαµπτο βρογχοσκόπιο γίνεται στη Μονάδα Παιδιατρικών
Ενδοσκοπήσεων, η οποία βρίσκεται δίπλα στη Μονάδα Μετααναισθητικής
Φροντίδας (Μ.Μ.Α.Φ.) στον 5ο όροφο του κτιρίου Γ («µπλε κτίριο») µέσα στο χώρο
των χειρουργείων.
Στο χώρο αυτό θα παραµείνει το παιδί υπό την επίβλεψη του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού για σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη βρογχοσκόπηση µέχρι να
ανανήψει πλήρως.
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Ποιοι εµπλέκονται στη βρογχοσκόπηση;

Για την καλύτερη και πιο ασφαλή αντιµετώπιση του παιδιού υπάρχει οργανωµένη
οµάδα αποτελούµενη από παιδοπνευµονολόγους, παιδοαναισθησιολόγους και
νοσηλευτικό προσωπικό (βλέπε σελίδα 2). Ανάλογα µε τη φύση της περίπτωσης
µπορεί να ζητηθεί η βοήθεια ωτορινολαρυγγολόγου ή παιδοχειρουργού.
Προετοιµασία του παιδιού για τη βρογχοσκόπηση.
Πριν τη βρογχοσκόπηση µη διστάσετε να εκφράσετε τις απορίες σας στους ιατρούς
που θα σας ενηµερώσουν.
Οι ιατροί του θαλάµου θα σας ζητήσουν πληροφορίες για το ιστορικό του παιδιού, το
οικογενειακό ιστορικό, τυχόν αλλεργίες του παιδιού σας σε φάρµακα καθώς και
επιπλοκές κατά τη διάρκεια προηγούµενων ιατρικών πράξεων. Την προηγούµενη της
βρογχοσκόπησης γίνεται εργαστηριακός έλεγχος και εξέταση από αναισθησιολόγο.
Το παιδί σας θα πρέπει να είναι νηστικό για κάποιο διάστηµα πριν τη βρογχοσκόπηση
προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εισρόφησης κατά την εξέταση. Ο
ακριβής χρόνος ποικίλλει ανάλογα µε την ηλικία. Συγκεκριµένα, βρέφη µικρότερα
των έξι µηνών µπορούν να πιουν διαυγή υγρά µέχρι και 3 ώρες πριν τη
βρογχοσκόπηση ενώ τα µεγαλύτερα παιδιά µπορούν να πιουν υγρά ή γάλα µέχρι και
έξι ώρες πριν την εξέταση. Η λήψη στερεών τροφών διακόπτεται από την
προηγούµενη νύχτα. Μία ώρα περίπου πριν την εξέταση στα παιδιά ηλικίας άνω του
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ενός έτους δίνεται µικρή ποσότητα µιδαζολάµης (ήπιο υπνωτικό) προκειµένου να
είναι ήρεµα, υπό µορφή προνάρκωσης.
Το παιδί θα οδηγηθεί στο χώρο που θα γίνει η εξέταση συνοδευόµενο από
τραυµατιοφορέα και τους γονείς.
Κατά τη βροχχοσκόπηση
Πρώτο µας µέληµα είναι η ασφάλεια και η άνεση του παιδιού σας. Η βρογχοσκόπηση
γίνεται µε γενική αναισθησία. Ο αναισθησιολόγος θα χορηγήσει ειδικά φάρµακα
ώστε να κοιµηθεί το παιδί και να µην έχει καµµία δυσάρεστη ανάµνηση. Τα φάρµακα
αυτά δίδονται ενδοφλέβια ή σε εισπνεόµενη µορφή από τον αναισθησιολόγο, ο
οποίος είναι παρών και παρακολουθεί το παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
Παράλληλα στο παιδί χορηγούνται οξυγόνο και ενδοφλέβια υγρά µε σύγχρονη
καταγραφή της καρδιοπνευµονικής λειτουργίας· γι’ αυτό ζητούµε την ενυπόγραφη
συγκατάθεσή σας όπως ορίζει ο νόµος.
Το βρογχοσκόπιο µπαίνει από τη µύτη ή το στόµα του παιδιού και φτάνει µέχρι τους
βρόγχους, χωρίς να προκαλεί δυσκολία στο εξεταζόµενο παιδί που κοιµάται. Ο
ιατρός εξετάζει το εσωτερικό του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων βλέποντας
µέσα από ένα φακό ή µια οθόνη. Οι φυσιολογικοί βρόγχοι µοιάζουν µε µεγάλη
σήραγγα µε πολλές διακλαδώσεις. Τέλος, λαµβάνεται υγρό από τον πνεύµονα
(βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα) το οποίο εξετάζεται για µικρόβια ή ουσίες που
ευθύνονται για το αναπνευστικό πρόβληµα του παιδιού.
Τα ευρήµατα της βρογχοσκόπησης καταγράφονται σε video και σας δίνεται
αντίγραφο της καταγραφής.
Η όλη διαδικασία είναι σύντοµη και µόλις τελειώσει, ο µικρός άρρωστος ξυπνάει
συνήθως χωρίς ιδαίτερο πρόβληµα.
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Εικόνα από το εσωτερικό του τραχειοβρογχικού δένδρου
Επιπλοκές
Στη βρογχοσκόπηση οι επιπλοκές είναι σπάνιες και στην πλειονότητα των
περιπτώσεων αντιµετωπίζονται εύκολα.
Το παιδί µπορεί να εµφανίσει παρενέργειες από τη χορήγηση των φαρµάκων
(αναισθητικών και άλλων), όπως παροδική ερυθρότητα στο πρόσωπο. Επίσης µπορεί
να εµφανίσει ρινορραγία (αιµορραγία από τη µύτη) κατά την είσοδο του
βρογχοσκοπίου. Σε ένα ποσοστό περίπου 10% ο µικρός ασθενής εµφανίζει πυρετό το
πρώτο 24ωρο µετά την εξέταση, ο οποίος αντιµετωπίζεται εύκολα. Τέλος, ελάχιστα
παιδιά µπορεί να εµφανίσουν παροδική βραχνάδα στη φωνή ή και βήχα που διαρκεί
λίγες ώρες.

Ενυπόγραφη Συγκατάθεση
Θα σας ζητηθεί να υπογράψετε το έντυπο συγκατάθεσης για την εξέταση αυτή µετά
από διεξοδική ενηµέρωσή σας από το ιατρικό προσωπικό. Η διαδικασία αυτή
ακολουθείται για όλες τις σηµαντικές ιατρικές πράξεις και δε θα πρέπει να είναι πηγή
ανησυχίας, αλλά δυνατότητα ενήµερωσής σας και διευκρίνησης όλων των αποριών
σας.
Επικοινωνία
Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε µαζί µας σχετικά µε το παιδί σας που
πρόκειται να βρογχοσκοπηθεί ή έχει βρογχοσκοπηθεί από την οµάδα µας
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µαζί µας στα παρακάτω τηλέφωνο:
2313 312435
Επίσης της πληροφορίες αυτές µπορείτε να τις βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pd3.gr
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Εικόνα από τη Μονάδα Ενδοσκοπήσεων

Βρογχοσκοπική εικόνα ξένου σώµατος
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