
 

 

 

 

 

 راهنمای بیمار

 آندوسکوپی

 واحد آموزش سالمت به بیمار

 بیمارستان قدس پاوه

 به موارد زیر توجه کنید : 

 در صورت مبتال بودن به بیماری  هایی   -

مثل هپاتیت یا ایدز ، هموفیلی به پزشک      

 خود اطالع دهید.  

به هنگام اندوسکوپی تنهاا ماجاها اه            -

 نکنید.  

 مدارک خود را به همجاه داشته باشید.  -

در حین انجام اندوسکوپی با پازشاک           -

خود همکاری کنیاد و ناگاجان درد و             

ناراحتی نباشید ، پزشکان بجای کااها         

درد و ناراحتای بایامااران در صاورت              

صالحدید از داروهای مسکن استفاده می      

 کند.  

 

 

پس از انجام آندوسکوپی اگر دچار هر 

مشکلی نظیر خونریزی ، درد بیش از حد ، 

تهوع و استفراغ یا تب شدید ، هر چه 

 . سریع تر به پزشک خود اطالع دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pavehhop.Kums.ac.irسایت بیمارستان : 

 662داخلی :   43802164080شماره تماس : 



 آندوسکوپی  

آندوسکوپ یک لوله باریک و ان طاف پذیج با یاک           

دوربینی بج یک سج آن است . این ابزار از طاجیا       

دهان وارد بدن می شود و می توان درون ماجی ،             

 م ده و ابتدای روده باریک را دید.  

آندوسکوپ ها هم چنین دارای لوله هایی هاهات      

کشیدن مایع م ده به خارج ، فجستاادن هاوا باه         

داخل م ده و باد کجدن آن و عبور دادن وساایال             

 خاصصی بجای نمونه بجداری است. 

این آزمای  بهتجین راه تشخایاز زخام هاا و               

 سجطان م ده است. 

 آندوسکوپی چگونه انجام می شود ؟ 

 انجام اآندوسکوپی به چند دقیقه وقت نیاز دارد .  

 به هنگام انجام آندوسکوپی ناشتا باشید. 

ساعت قبل از آندوسکوپی نباید  6—4به طور کلی 

 هیچ غذایی میل کرد . معده باید کامال خالی باشد. 

به طور مثال اگج قجار  است آندوسکوپی در صبح اناجاام شاود ،              

حتما شما باید  ب د از اینکه شام خوردید دیگج چیزی نخاورده و               

ناشتا باشید  و اگج قجار است آندوسکوپی ب دازظهج اناجاام شاود               

شما باید بد از اینکه صبحانه سبک خوردید ، دیگج چیزی نخورید            

 و ناشتا باشید.  

بجای انجام آندوسکوچی شما باید راحت بوده و باج روی سامات         

چپ خود دراز بکشید ، به گلوی شما یک اسپجی بی حس کننده             

 زده می شود تا چیزی احساس نکنید. 

یک قط ه کوچک محافظ در بین دنادان هاای           

شما قجار دادع می شود تا دنادان هاای شاماا               

آسیبی نبیند و نیاز دنادان هاای شاماا باه                  

 آندوسکوپ صدمه نزند.  

وقتی که شماا آمااده شادیاد پازشاک ساج                  

آندوسکوپ را روی زبان شما قجار داده و آن را به  

سمت گلو می بجد و از شما می خاواهاد آن را               

قورت دهید با ایان کاار ماجی بااز شاده و                   

اندوسکوپ وارد م ده می شود و سپس به سمت         

 پایین می رود . 

اگج مورد مشکوکی مشاهده شد پزشک شجوع به        

نمونه بجداری می کند . این کار کامال بدون درد    

 است.  


