המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת
מרכז שניידר לרפואת ילדים
טלפון ,03-9253618/275 :פקס03-9253106 :

תבחינים אנדוקריניים
גלוקגון  /ארגנין  /קלונידין TRH / OGTT /
הנכם מוזמנים בשעה  8:30למרכז שניידר לרפואת ילדים ,מכון אנדוקרינולוגיה וסוכרת.
מטרת הבדיקה לאמוד את מלאי ההורמונים בדם.
כיצד להתכונן לקראת הבדיקה?
הבדיקה נערכת בצום .אנא הקפידו על ההוראות הבאות:
•
משקל הילד

שעת תחילת צום

תחת משקל  10ק"ג

החל מהשעה 05:00

משקל  15 - 10ק"ג

החל מהשעה 24:00

משקל מעל  15ק"ג

החל מהשעה 22:00

בתבחין ( OGTTהעמסת סוכר)

צום החל משעה 18:00

•

בבוקר הבדיקה אנא הקפידו שילדכם ישתה שתי כוסות מים לפני ההגעה למרפאה.

•

על מנת להקל על תחושת הכאב של הדקירה ביום הבדיקה ,אנו ממליצים מאוד להשתמש בקרם
אלחוש מקומי ,בהתאם להוראת השימוש .יש לפנות לרופא המשפחה על מנת לקבל מרשם.
 oכשעה לפני מועד הבדיקה מירחו את המשחה בחלקו הפנימי של המרפק ובגב כף היד של
שתי הידיים (בתבחין גלוקגון יש למרוח גם בשריר הכתף) .יש לעטוף את האזור המרוח
בניילון נצמד.

•

בבדיקה לבירור הורמון גדילה  -הפרשת הורמון הגדילה בבנות מעל גיל  11.5שנים ובבנים מעל
גיל  13שנים ,מושפעת מהורמוני המין .בגילאים אלו נהוג לתת הכנה לתבחין .במידה וניתנה לכם
הנחיה זו אנא הקפידו למלאה .לא ניתן יהיה לבצע תבחין ללא מתן ההכנה.

מה יש להביא לבדיקה?
• טופס  17לאשפוז יום :כללית –  | 31037קופות אחרות (קוד משרד הבריאות) – L0560
• בקבוק מים.
• אוכל לסיום הבדיקה.
• לבוש חם.
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תבחינים אנדוקריניים – המשך
גלוקגון  /ארגנין  /קלונידין TRH / OGTT /

כיצד מתבצעת הבדיקה?
• בהגיעכם לבדיקה נמדוד לילדכם גובה ,משקל ,לחץ דם ודופק.
• תורכב לילדכם צינורית עירוי ובאמצעותה נשאב מספר דגימות דם לאורך הבדיקה.
•
•
•
•

לאחר בדיקת הדם הראשונה ילדכם יקבל תרופה ,בהתאם לסוג בדיקה ,הגורמת לשחרור הורמונים
לזרם הדם.
הבדיקה נמשכת כ 5-4-שעות ,כאשר ילדכם ימצא בחדר הבדיקה.
במהלך הבדיקה על הילד להישאר בצום (מותר ורצוי לשתות מים).
שעת סיום הבדיקה תקבע בהתאם לסוג התבחין והרגשתו הכללית של ילדכם.

מומלץ להכין את ילדכם לקראת הבדיקה  -להסביר לו על סיבת הבדיקה ,אופן הבדיקה ומהלכה.

יש להגיע עם מלווה אחד בלבד.
במקרה שאינכם יכולים להגיע ,במידה והילד אינו חש בטוב או מקבל טיפול תרופתי כלשהו (כולל טיפול
באינהלציות) יש ליידע את צוות המרפאה במייל endo2@clalit.org.il :או בטלפון,03-9253618 :
 03-9253275או לפקס .03-9253106

בברכה,
צוות המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת
מרכז שניידר לרפואת ילדים

משפחה יקרה,
מידע זה מוגש לכם כחלק ממתן השירות והטיפול המיטביים לילדכם .צוות בית החולים רואה במטופלים
ובבני משפחותיהם שותפים מלאים בתהליך הטיפול וההחלמה ,בזמן שהותכם ולאחריה .בכל שאלה,
אל תהססו לפנות לצוות הרפואי .אנו כאן בשבילכם!
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