تؼریف :
ترًٍکَسکَپی،

اهکاى

هؼایٌِ

هجاری

تٌفسی

 دًذ اًْای هصٌَػی ،لٌسّای تواسی ٍ جَاّرات

حیي ترًٍکَسکَپی:

خَد را خارج کٌیذ .

 ایي آزهَى تمریثا "  30-90دلیمِ تطَل هی

 دارٍّای تجَیس ضذُ را طثك ًظر پسضک خَد

اًجاهذ  .ضوا در ٍضؼیت تِ پطت یا ًیوِ ًطستِ

تاریک ًَر دار تِ ًام ترًٍکَسکَج فراّن هی سازد.

هصرف کٌیذ  .چٌاًچِ دارٍّای فطار خَى ،دیاتت،

لرارخَاّیذ گرفت.الثتِ در صَرت ٍجَد جسن

پسضک هی تَاًذ ّر گًَِ تٌگی ٍ ّر گًَِ اختاللی را

ضذتطٌج ،آسپریيٍ ،ارفاریي ٍ دارّای للثی استفادُ

خارجی هوکي است ػول تیطتر طَل تکطذ.

در هجرای تٌفسی تَسط دٍرتیٌی کِ تِ داخل لَلِ

هی کٌیذ حتواً تِ پسضک خَد اطال ع دّیذ .

تؼذ از تاثیر دارٍّای تی حسی ،ترًٍکَسکَج از

را(حٌجرُ ،تراضِ ،ترًٍص)تَسط یک لَلِ کَچک ٍ

فرستادُ هیطَد ،هطاّذُ ًوایذ.

 تالفاصلِ لثل از ػول ،ترای تی حسی گلَ از تی

طریك تیٌی ٍ یا دّاى تِ داخل هجرای تٌفسی ضوا

حس کٌٌذُ استفادُ هی ضَد .ایي کار تِ راحت تَدى

ّذایت خَاّذ ضذ.

فرستادى ترًٍکَسکَج تِ داخل تراضِ کن هی کٌذ.

ّوراُ تا جلَ راًذى ترًٍکَسکَج ،همذار کوی از

 هوکي است کِ لثل از آزهَى ،ترای ضوا از

دارٍی تیحس کٌٌذُ تِ هٌظَرکاّص سرفِ ٍ خس

آراهثخص استفادُ ضَد ،دریافت آراهثخص تِ حفظ

خس کردى هوکي است تِ داخل هجرای تٌفسی

آراهص ضوا
خَاّذ کرد.
ّوچٌیي تَسط ایي لَلِ  ،پسضک هی تَاًذ از تافت
هجرای تٌفسی ًوًَِ ترداری کٌذ ٍ یا اجسام خارجی
ٍ ترضحات هَجَد در هجرای تٌفسی را خارج سازد.

حیي فرستادى ترًٍکَسکَج کوک

اسپری ضَد.
از طریك ترًٍکَسکَج از هجاری تٌفسی تسرگ (
ترًٍص ّا)ػکس ترداری خَاّذ ضذ  .ضوا هوکي است
در حیي ترًٍکَسکَپی دچاراضطراب ضَیذ  ،فراهَش
ًکٌیذ کِ تایذ آراهص خَد را حفظ ًواییذ .
تَجِ داضتِ تاضیذ زهاًی کِ ترًٍکَسکَج از طریك
دّاى ٍارد هی ضَد ضوا تایذ دم ٍ تازدم را از طریك
تیٌی ٍ تا دّاى تاز توریي کٌیذ .
 در خاتوِ کار زهاًی کِ پسضک هؼایٌِ دستگا ُ
تٌفسی را تکویل کرد ترًٍکَسکَج را خارج
خَاّذسا خت.

آهادگی لثل از ترًٍکَسکَپی:
از ّطت ساػت لثل از آزهَى ،از خَردى ٍ آضاهیذى
خَدداری کٌیذ  .از تمریثا 24ساػت لثل از آزهَى
از ًَضیذًی ّای حاٍی ا لکل استفادُ ًکٌیذ .

 در صَرت ترٍز سرفِ تا دفغ ترضحات خًَی تیص
از حذ ٍ ،یا اضکال در ًفس کطیذى ،خس خس ٍ درد
لفسِ سیٌِ ،فَراً تِ پسضک خَد اطالع دّیذ .

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

برونکوسکوپی چیست؟

پس از ترًٍکَسکَپی:
 ترای ایٌکِ ضوا احساس راحتی کٌیذ  ،زیر سر ضوا
تاال آٍردُ هی ضَد 1-2 ،ساػت تؼذ از اًجام -
ترًٍکَسکَپی تِ دلت کٌترل خَاّیذ ضذ .
 تا زهاًی کِ اثر تی حسی از تیي ًرفتِ است ٍ
پسضک ٍ پرستار تِ ضوا اجازُ ًذادُ است است از
خَردى آضاهیذ ى ٍ یا هصرف دارٍّای خَراکی
اجتٌاب کٌیذ .
 گاّی هوکي است کِ تِ طَر هَلت دچار گرفتگی
صذا ٍ یا گلَ درد ضَیذ کِ ایي ػارضِ تصَرت هَلت
تَدُ ٍ کن کن ترطرف هی ضَد.
 تال فاصلِ تؼذ از آزهَى هوکي است کِ یک ػکس
از لفسِ سیٌِ ضوا گرفتِ ضَد.
 تِ هذت  6-8ساػت تؼذ از ترًٍکَسکَپی از
استؼوال دخاًیات پرّیس کٌیذ ( استؼوال دخاًیات
هوکي است سثة تحریک سرفِ ٍخًَریسی ضَد)
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