
  

  تعریف:تعریف:
  و لوزالمعدهو لوزالمعده  ییصفراوصفراو  ییمجارمجار  ییاندوسکوپاندوسکوپ

است که در آن است که در آن   ییدرماندرمان  ییصصییروش تشخروش تشخ  ککیی  ییپپ  ییآر سآر س  ییاا

دار دار   ننییو قابل انعطاف دوربو قابل انعطاف دورب  ففییلوله ظرلوله ظر  ککییپزشک با استفاده از پزشک با استفاده از 

  ییاز راه دهان وارد شده و پس از عبور از دوازدهه وارد مجاراز راه دهان وارد شده و پس از عبور از دوازدهه وارد مجار

ماده حاجب و با کمک اشعه ماده حاجب و با کمک اشعه   ققییشود.سپس با تزرشود.سپس با تزر  ییمم  ییصفراوصفراو

لزوم لزوم   رترتآن،در صوآن،در صو  ییرا مشاهده نموده و با بررسرا مشاهده نموده و با بررس  ییمجارمجار  سسککییاا

  دهد.دهد.  ییرا انجام مرا انجام م  ییاقدامات درماناقدامات درمان

/ / ییصفراوصفراو  ییعبور تا مجراعبور تا مجرا  ررییمسمس  یی: بررس: بررس  ندندییفرافرا  ننییاا  ییطط

مجرا/ برداشتن زوائد مجرا/ برداشتن زوائد   ییصفرا/ رفع گرفتگصفرا/ رفع گرفتگ  ییمجرامجرا  ییبررسبررس

لوله لوله   ییاز آنها و بعضاً کارگذاراز آنها و بعضاً کارگذار  ییموجود در مجرا و نمونه بردارموجود در مجرا و نمونه بردار

  صفرا قابل انجام است.صفرا قابل انجام است.  یینگهداشتن مجرانگهداشتن مجراجهت باز جهت باز   ییفنرفنر  اایی

  
  EERRCCPPمراقبت قبل و بعد از مراقبت قبل و بعد از 

  ییهوشهوشییتوسط پزشک متخصص بتوسط پزشک متخصص ب  مارمارییبب  ندندییفرافرا  ننییقبل از انجام اقبل از انجام ا

احساس احساس   ییززییشود تا در مدت انجام آن چشود تا در مدت انجام آن چ  ییمم  دهدهییکامالً خوابانکامالً خوابان

  موقت( موقت(   ییهوشهوشییاز باز ب  یینکند.)نوعنکند.)نوع

بر بر   مارمارییبب  یینسبنسب  ییارارییتا هوشتا هوش  ییهوشهوشییبب  ممییتت  ززییکار نکار ن  انانییاز پااز پا  پسپس

  ییبه واحد مراقبتهابه واحد مراقبتها  مارمارییمانند و بمانند و ب  ییمم  ییباقباق  ییوو  ننییبالبال

  ییمحسوب ممحسوب م  ییاندوسکوپاندوسکوپ  ییندهاندهاییفرافرا  ییکاورکاورییکه رکه ر  ییاندوسکوپاندوسکوپ

  گردد.گردد.  ییشود منتقل مشود منتقل م

  ییپس از انتقال به تخت،به دستگاههاپس از انتقال به تخت،به دستگاهها  مارمارییبب  ییکاورکاورییواحد رواحد ر  دردر

گردد تا عملکرد قلب و تنفس گردد تا عملکرد قلب و تنفس   ییمتصل ممتصل م  ییو تنفسو تنفس  ییقلبقلب

  ..ردردیینترل قرار گنترل قرار گتحت کتحت ک  شانشانییاا

و و   ییهوشهوشییبب  ییداروهاداروها  افتافتییدردر  للییبه دلبه دل  ههییساعات اولساعات اول  ییطط  مارمارییبب

  ییحسحس  ییو بو ب  ییخواب آلودگخواب آلودگ  ،احساس،احساسییهوشهوشییبب  للییاستفاده از وسااستفاده از وسا

از از   ییررییشگشگییگلو خواهد داشت و جهت پگلو خواهد داشت و جهت پ  ههییدرد در ناحدرد در ناح  ییو گاهو گاه

  ییپهلو قرار مپهلو قرار م  ییرورو  ییییبرگشت ترشحات دهان به درون راه هوابرگشت ترشحات دهان به درون راه هوا

  شودشود  ییممطرف گردانده طرف گردانده   ککییسر به سر به   ااییو و   ردردییگگ

طبق نظر طبق نظر   مارمارییبب  ییو غذا براو غذا برا  عاتعاتییشروع مصرف ماشروع مصرف ما

پرسنل واحد به شما اعالم خواهد شد پرسنل واحد به شما اعالم خواهد شد   ققییپزشک از طرپزشک از طر

از از   آبآب  حتیحتی  ––  ییززییعنوان اقدام به دادن چعنوان اقدام به دادن چ  چچییبه هبه ه  ننییبنابرابنابرا

  ..ددیینکننکن  مارمارییراه دهان به براه دهان به ب

دچار درد دچار درد   مارمارییممکن است بممکن است ب  ندندییفرافرا  انانییاز پااز پا  پسپس

با کامل با کامل   کهکه  ددیینمانما  چهچهییپر بودن شکم،نفخ و دل پپر بودن شکم،نفخ و دل پاحساس احساس شکم،شکم،

با راه رفتن  با راه رفتن      پرستاران بخشپرستاران بخش  ییو هماهنگو هماهنگ  ییارارییشدن هوششدن هوش

حال حال   ننییعع  دردر  ددییروده کمک نماروده کمک نما  ییبه خروج گازهابه خروج گازها  تواندتواندییمم

توسط پزشک صورت خواهد گرفت و در صورت توسط پزشک صورت خواهد گرفت و در صورت   نهنهییمعامعا

  مسکن داده خواهد شد.مسکن داده خواهد شد.  شانشانییاا  ددییصالحدصالحد

  

  عوارض:عوارض:
محل محل   ییخون،پارگخون،پارگ  لوزالمعده،عفونتلوزالمعده،عفونت  ،التهاب،التهابییززییخونرخونر

درصد از درصد از   ککییو در و در   ییصفراوصفراو  ییعمل،صدمه به مجراعمل،صدمه به مجرا

  محتمل است.محتمل است.  ییپپ  ییآر سآر س  ییاا  ندندییانجام فراانجام فرا  ننییموارد مرگ حموارد مرگ ح

  ::ییاقدامات مراقبتاقدامات مراقبت
و به و به   ههییطبق دستور پزشک تهطبق دستور پزشک ته  مارمارییبب  ازازییمورد نمورد ن  ییداروهاداروها

  داده خواهد شد.داده خواهد شد.  مارمارییبب

  ییززییچچ  ددییتا هر زمان که پزشک صالح بداند نباتا هر زمان که پزشک صالح بداند نبا  مارمارییبب

ساعت ساعت   2424  ییطط  ززییدستور پزشک ندستور پزشک ن  آب و باآب و با  ییحتحت--بخوردبخورد

شفاف و شربت آالت شفاف و شربت آالت   عاتعاتییتواند از ماتواند از ما  ییتنها متنها م  مارمارییبب  ههییاولاول

  تا  تا  ییپزشک نهاپزشک نها  ددییییکه در صورت تحمل آن و تأکه در صورت تحمل آن و تأ  ددییاستفاده نمااستفاده نما

  است.است.  رریییینرم قابل تغنرم قابل تغ  ییو غذاهاو غذاها  ظظییغلغل  عاتعاتییتا ماتا ما

کم کم   ییمصرف غذاهامصرف غذاها  ززیینن  ییپپ  ییآر سآر س  ییروز بعد از اروز بعد از ا  ازاز

  شود.شود.  ییمم  ههییچرب توصچرب توص

ر صورت نداشتن مشکل روز بعد قابل ر صورت نداشتن مشکل روز بعد قابل معموال  دمعموال  د  مارمارییبب

پزشک و ثبت دستورات پزشک و ثبت دستورات   تتییززییاست که پس از واست که پس از و  صصییترخترخ

  شود.شود.  ییانجام مانجام م  ییبعدبعد  ازازییمورد نمورد ن  شاتشاتییو آزماو آزما  ییییدارودارو

  ییطبق نظر پزشک ططبق نظر پزشک ط  ززییمالقات مجدد پزشک نمالقات مجدد پزشک ن  ییبعدبعد  قرارقرار

  ییرریینامه از بخش جهت نوبت گنامه از بخش جهت نوبت گ  ییبا معرفبا معرف  ندهندهییهفته آهفته آ  11--22

  درمانگاه خواهد بود.درمانگاه خواهد بود.

  



  
  ::صصییجه بعد از ترخجه بعد از ترخقابل توقابل تو  عالئمعالئم

شکم،تهوع و استفراغ،تب و شکم،تهوع و استفراغ،تب و   ددییصورت بروز درد شدصورت بروز درد شد  دردر

حتما  به حتما  به   گرگرییمعمول دمعمول د  ررییو هر گونه مشکل غو هر گونه مشکل غ  ییلرز ،زردلرز ،زرد

  ییمرکز درمانمرکز درمان  ننییترتر  ککیینزدنزد  اایی  مارستانمارستانییاورژانس باورژانس ب

  ..ددییییمراجعه نمامراجعه نما

به مصرف دارو،پرستاران بخش نحوه به مصرف دارو،پرستاران بخش نحوه   ازازییصورت نصورت ن  دردر

  خواهند داد.خواهند داد.  ححییمصرف آنها را به شما توضمصرف آنها را به شما توض

  ییشگشگییهمهم  ییآرزوآرزو  زانزانییشما عزشما عز  ییو به روزو به روز  ییالمتالمتسس  »»

  ««ماست ماست 
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