
 عوارض آندوسکوپی چیست ؟

به طور کلی انجام آندوسکوپی مشکلی به وجود نمی آورد.          

اما مانند سایر روش های تشخیص دیگرگر مگی تگوانگد                

 عوارضی داشته باشد که عبارتند از:

آسیب به معده، مری 

 حساسیت  نسبت به داروی آرامبخش تزریق شده 

 عفونت 

 خونریزی 

 مراقبت های قبل از آندوسکوپی :
     شب قبل از انجام  آندوسکوپی از خوردن        21از ساعت

 آب پرهیز گردد.

  شب قبل از انجام آندوسکوپی یگ  شگام             7از ساعت

 سب  بخورید.

                 از استعمال  سیرار و جویدن آدامس قبگل از انگجگام

 آندوسکوپی خودداری کنید.

           ، در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد مثل وارفگاریگ

 آسپری  پزش  خود را مطلع نمائید.

           دندان مصنوعی را قبل از انجام اندوسکوپی از دهگان

 خارج کنید.

          مدارک پزشکی شامل آندوسکوپی های قبلی و جگواب

 آزمایشات خود را همراه داشته باشید.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 آندوسکوپی

 GCC-PA-098/03کد:

 واحدآموزش همگانی

 1041041041تاریخ اخرین بازنگری: 

 مراقبت های بعد از آندوسکوپی :

                تا برگشت رفلکس اوغ زدن )طی ی  تا دو ساعگت  از

خوردن و آشامیدن اجتناب کند  تا از آسپیراسیون غگاا یگا               

 مایعات به داخل ریه ها پیشریری شود.

 .بعد از برگشت رفلکس می توانید از مسک  استفاده کنید 

 .با محلول آب نم  گرم گلو شستشو داده شود 

   درصورت استفاده از داروی آرامبخش حی  آندوسکوپی تا

برگشت کامل سطح هوشیاری الزم است در تخت استراحت          

 داشته باشید.

        هنرامی که فرد کامال به هوش آمد، تحت نظر پگزشگ

می تواند غاا بخورد و معموال هیچ نوع پرهیز غاایی بگرای           

 ای  افراد وجود ندارد،

   درصورت استفاده از داروی آرامبخش حی  آندوسکوپی تا

ساعت از رانندگی وانجام کارهایی که نیاز به هوشیگاری            12

 دارند خودداری فرمائید.

 منبع:

 سودارث ، بیماری های گوارشی -برونر

 



 تعریف آندوسکوپی :

آندوسکوپ لوله ای است انعطاف پایر کگه بگه دوربگیگ                  

معده و مگخگا       -مجهزاست و امکان مشاهده مستقیم مری  

 دوازدهه را فراهم می کند.

ای  وسیله از طریق دهان وارد بدن می شود. هر چند که ای        

 روش عوارضی نیز دارد، ولی مزایای آن بیشتر است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 وارد کاربرد آندوسکوپی  م

   سوزش سر معده، درد شکم و خونریزی غیر طبیعی 

 تشخیص زخم، پولیپ و توده های دستراه گوارش فوقانی 

  در موارد کنترل خونریزی وبرداشت  پو لیپ 

  مواردی که غاا یا جسم خارجی در مری گیر کرده باشد 

        برداشت  سنگ های مجرای مشترک صفراوی، رفع تنری

 ها و درمان خونریزی معده و واریس مری

 

 روش کار انجام پروسیجر
روش انجام ای  فرآیند به صورتی است که ی  لوله قگابگل              

انعطاف ) مجهز به منبع نور و گیرنده ویدئویی   را از طگریگق     

 دهان وارد دستراه گوارش می کنند. 

عالوه بر مشاهده داخلی دستراه گوارش توسط ایگ  روش،       

امکان نمونه برداری از  مخا  نیز وجود دارد. ای  آزمگایگش              

 دقیقه به طول خواهد انجامید. 03حدودا 

 

 

 

 

 مراحل حین آندوسکوپی:

 ابتدا  روی تخت دراز خواهید کشید.   2

             در صورتی که نیاز به تزریق داروهای آرامبخش احسگا

 شود، داروی آرامبخش از طریق سرم به شما تزریق می شود.

  در مرحله بعد داروی بی حسی به درون حلق شما اسپگری              1 

 خواهد شد.

               ای  دارو مزه بدی دارد و ممکنست احسا  بی حسگی و

تورم در حلق داشته باشید و توانایی قورت دادن را از بگیگ                 

 خواهد برد.

: به هنرام وارد شدن لوله به شکم احسا  پری و فشار        توجه

 خواهید کرد.
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