
 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای بیمار 

 کولونوسکوپی

 واحد آموزش سالمت به بیمار

 بیمارستان قدس پاوه

 حین کولونوسکوپی : 

شما باید به پهلوی چپ دراز کشیدیدو           

 زانوها را داخل شکم جمع کندد .  

قبل از شر ع کار بر حسی  نیدیاز                 -1

تحمل شما   همچندن صالح دید پزک به        

 شما مسکن یا آرامبخش دادو می شود. 

 قتی لوله اند سکوپ از طریق مقیدید          -2

 ارد می شود ، شما ممکن است احسیا          

دفع نمائدد. این طبددی است . امیا اریر              

احسا  فشار کردید، به پزشکتان اطیالع       

 دهدد .

راهی ر دو بزرگ کامال تمدیز نیمیی            -3

شود در ایین صیورم میمیکین اسیت                

کولونوسکوپی انجام نشیود    پیا از             

 آمادری مناس  تکرار رردد.  

در صورم انجام نمونه برداری ممکن است 

مقداری خون از مقدد خارج شود ، ایین           

خونریزی مدموال زیاد نیدیسیت   جیای            

 نگرانی نمی باشد.  

 بدد از کولونوسکوپی 

شما می تواندد همان ر ز به خانه بر ید ، اما نداز به هیمیراو              -1

 خواهدد داشت ، نباید رانندری کندد.  

پزشک شما ممکن است پدشنهاد کند که در هیمیان ر ز                 -2

استراحت کندد   آرامش داشته  باشیدید تیا اتیرام دار هیای             

 آرامبخش از بدن بر د. 

ارر نمونه برداری برای شما انجام شدو است ، آن نمونه را به               -3

هفته جواب حاضر     2بخش پاتولوژی تحویل دادو   بدد از حد د         

می شود. الزم است نتدجه آزمایش را به پزشیک خیود اطیالع                 

 دهدد تا ادامه درمان انجام ردرد.  

بیمار گرامی لطفا در صورت مشاهده عالئم زیر  

 به پزشک خود مراجعه کنید : 

اگر شما پس از انجام کولونوسکوپی درد شددیدد      

شکم ، خونریزی ادامه دار از مقعد ، تب یا ندفد              

شکم ) طوری که شکم به تدریج بزرگتر شود . (              

داشتید ، به پزشک خود اطالع دهید و یدا بده              

 بیمارستان مراجعه کنید. 
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 کولونوسکوپ چیست ؟ 

این  سدله به شکل لوله قابل اندطاف است   از طریق        

مقدد به در ن ر دو بزرگ شما می شود. این لیویلیه              

یک منبع نوری دارد که تصا یر داخل ر دو بزرگ بیر          

ر ی صفحه نمایش رر منتقل می کند   به پیزشیک            

اجازو می دهد تا داخل ر دو بیزرگ را بیه دقیت                 

 مشاهدو کند.  

 کولونوسکوپی  تشخیصی : 

کولونوسکوپی در تشخدص علت بدماری های مختلف       

  خونریزی ر دو بزرگ از جمله : زخم ، پیولیدیپ ،              

التخاب ، عفونت   سرطان ر دو بزرگ نقش مهیمیی           

 دارد. 

 کولونوسکوپی درمانی : 

شامل برداشتن پولدپ ، کنترل خیونیرییزی ، رفیع              

انسداد ناشی از پدچ خوردریی ر دو   بیرداشیتین               

 همور ئدد ) بواسدر (   رذاشتن استنت می باشد.  

 

 آمادگی های قبل از کولونوسکوپی : 

برای انجام کولونوسکوپی ، ر دو بزرگ باید خدلی تمدز بیاشید ،          

شما الزم است به دستورام پزشک   پرستار خود عمل نمائدد تا            

ر دو شما از مدفوع خالی شود ، این دستورام شامل موارد زییر            

 می باشد :  

 از سه ر ز قبل از کولونوسکوپی رژیم نرم داشته باشدد.  -1

در صورم ابتال به بدماری خاص یا بدماری های قلبی اجیازو              -2

انجام کولونوسکوپی توسط متخصص قل    بی هوشی ضیر ری        

 است که بایستی به طور کتبی انجام شود. 

از د  ر ز قبل ، رژیم مایدام ) آب ، آب میدیوو ( مصیرف                        -3

 نمائدد . این رژیم به آمادری ر دو کمک می کند.  

مواد سنگدن   جامد ماندد نان ، برنج ف ماکار نی ، مدیوو ،                 -0

 روشت ، حبوبام   شدر مصرف نکندد.  

در صورتی که دار یی مانند آسپرین ، دار های قلبی   دیابت       -5

   ... مصرف می کندد ، آنرا به پزشک اطالع دهدد.  

 روز قبل از کولونوسکوپی : 

صبح د  عدد قرص بدزاکودیل با نیریر           2ساعت    -1

 پزشک خود مصرف کندد.  

چهار بسته پودر پددر الکا از دار خانه تهیدیه           -2

کندد ، از صبح هر بسته را داخل یک لدتر آب حیل            

دقدقه یک لدیوان از میحیلیول را               15کردو   هر    

 بنوشدد. 

بددازظهر د  عدد قرص بیدیزاکیودییل           2ساعت    -3

 مصرف کندد.  

در صورم احسا  تشنگی می تواندد آب ، چای             

 یا آب مدوو مدل نمائدد.  

صبح روز بعد ناشتا به بخش 

 آندوسکوپی گوارش مراجعه نمائید. 

در صورم ضر رم   به صالح دید پزشکتان ممکین     

است ر ز قبل   یا بدد در بخش بستری شیویید           

قبل از انجام کولونوسکوپی شسیتیشیوی ر دو ییا             

 آمادری های الزم برایتان انجام شود. 


