
 واحد آموزش سالمت

 شهريار(ع)بيمارستان امام سجاد

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

 ودرمانی ايران 

 آندوسكوپي 

 و آمادگي هاي الزم

 آندوسکوپی 

از طريق آندوسکوپی می توان قسمت فوقانی دستتتگتاه      

را (  مری ،معده و قسمت ابتدايی روده كتوكت      )  گوارش 

اين كار بدون هچگونه درد و ناراحتی صتورت    .  بررسی كرد

 .می گيرد

 كاربرد آندوسکوپی

بررسی ضايعات مری ،معده،خونريزی و اختالالت حركتتتی   

امکان نمونه برداری بافتی و   .  آنها ،بدخيمی و عفونت است

 .بررسی ترشحات از مخاط در حين انجام كار نيز وجود دارد

با استفاده از وسايل آندوسکوپی مجهز به ليزر امکان درمان 

 .بدخيمی های معده و روده نيز وجود دارد

 :آمادگی های الزم قبل از انجام آندوسکوپی

 .شب قبل از انجام آندوسکوپی بايد شام سب  ميل شود -1

ساعت قبل از انجام آندوسکوپی كامال ناشتا  8الزم است -2

 .باشيد و حتی آب هم نخوريد

 :نکات مهم كه الزم است رعايت كنيد

داروهای قلبی و فشارخون طبق دستور پزش  معتالت      -1

 .مصرف شود

انسولين و داروهای ضد قند خون با هماهنگی پتزشت      -2

 .معال  روز آندوسکوپی مصرف نشود

اگر بيماری دريچه قلبی و عمل جراحی ترميتم و يتا         -3

تعويض دريچه داشته ايد،به پرستار مسئول آندوسکتوپتی   

 .اطالع دهيد

.... هرگونه بيماری زمينه ای مثل ديابت و فشارختون و        -4

بخصوص تنگی نفس و بيماری قلبی داريد ،به پرستار مسئول 

 .آندوسکوپی اطالع دهيد

اگر از داروهای مثل وارفارين،هپارين،كلگزان،آسپرين و     -5

ساير داروهای رقيق كننده خون استفاده می كنيد،،به پرستار 

مسئول آندوسکوپی و در صورت بستری به پرستاربخش هتم  

 .اطالع دهيد

در صورتی كه قبال دكار شکستگی بينی شده ايد و يتا        -6

پوليپ بينی داريد،به پرستار مسئول آندوسکتوپتی اطتالع      

 .دهيد

اگر سابقه عمل جراحی شکم، روده و يا معده داريتد بته       -7

 .پرستار مسئول آندوسکوپی اطالع دهيد

 :در روز آندوسکوپی

 .حتما ي  نفر همراه داشته باشيد -1

 .اگر دندان مصنوعی يا لنز داريد بايد در آورده شوند -2

 .خانم ها  رژ لب و الك ناخن نداشته باشند -3

برای تشکيل پرونده به همراه داشتن كپی صفتحته اول       -4

 .دفتركه بيمه الزامی است



 حين انجام آندوسکوپی
بيمار روی تخت قرار می گيرد و به پهلوی كتپ  

با استفاده از استپتری يتا      .  خوابانده می شود 

غرغره كردن محلول های بی حس كننده ،حلق   

بی حس می شود و سبب می شود در اين ناحيه  

 .احساس سنگينی كنيد

برای پيشگيری از گاز گرفتن لوله اندوستکتو    

. توسط بيمار از محافظ دهان استفاده می شتود 

اين وسيله در بين دندان ها قرار می گيرد و از   

سوراخ وسط آن لوله اندوسکو  وارد دهتان،    

شما می توانيد با عتبتور     . حلق و مری می شود

دستگاه به حلق با قورت دادن آب دهتان بته     

تنفس عميق و حفتظ  .  عبور دستگاه كم  كنيد

خونسردی سبب می شود آرامش مناسبی برای 

 .ادامه اندوسکوپی در شما ايجاد شود

 

 

 

 بعد از انجام آندوسکوپی
به بيمار گفته می شود تا برگشت رفلکتس ا  زدن        -1

 . ساعت بعد از انجام اندوسکوپی ناشتا  بماند 2همچنان تا 

به همراه و خود بيمار آوزش داده می شتود كته در         -2

صورت تب باال ،درد و خونريزی يا تيره شدن مدفتوع و    

 .سختی در بلع فوراً مراجعه كند

غرغره سرم نمکی يا شستشوی حلق  بتاعتر رفتع      -3

 .سوزش حلق می شود 

 .حتماً ي  فرد بالغ بيمار را همراهی كند -4

 


