
 مقدمه :
مدر      مي تواندد طريق اندوسكوپي پزشك  از

شما را به وضوح  ) اثني عشر ( دوازدهه معده و

اين تست بدرا  اردراد  اسددهاده مدي     ببيند . 

شود که دچار سوزش سر معدده  درد شدكو و   

غير طبيعي هسددند. اداهي از ايدن     خونريز 

تست در موارد  که غذا يا جسدو خدارجي در   

 سدهاده مي شود.يرکرده باشد امر  ا

يدك وووده بابد     برا  رسيدن بده ايدن هدد     

                                                                            (رنده ويدئويييمنبع نور و ابه  مجهز)انعطا  

از طريق دهدان وارد دسددهاه ادوارش مدي     را 

عددهوه بددر مشدداهده داخگددي دسدددهاه د . نددکن

نمونه بدردار   امكان  روش اوارش توسط اين 

. ايددن مزمدداي   از مخددان نيددز وجددود دارد  

  .انجاميد طول خواهدبه  دبيقه  30حدوداً

 
 :اندوسکوپیآمادگی های قبل از 

 ساعت بب  از خوردن و مشداميدن   6از

بدده اسددد نار داروهددا  )پرهيددز کنيددد 

 .(تجويزشده توسط پزشك

 مددوارد اورنانددت مادويددا  معددده   در

 )ساکشددن( ندددهتوسددط دسدددهاه مك 

 تخگيه خواهد شد

 

 
 

 

 : اندوسکوپیحین مراحل 
 رو  تخددت دراز خواهيددد  شددما ابددددا 

نياز به تزريق داروها  در صورتي که  .کشيد

پرسدار برا  شدما    مرامبخ  احساس شود 

)رگ مي ايدرد(   يك راه وريد  باز مي کند

کده اوبدده در    مي کندد من رابه سرم وص   و

دون نياز به تزريدق  غاوب موارد اندوسكوپي ب

  داروها  مرامبخ  انجام مي شود .

  در مرحگدده بعددد دارو  بددي حسددي بدده

درون حگق شما اسپر  خواهد شد اين دارو 

ممكدن اسدت احسداس بدي      و مزه بد  دارد

دارو   .تورم درحگق داشده باشديد   حسي و

بي حسي توانايي بگعيدن و بور  دادن را از 

  بين خواهد برد.

 درحين انجدام مزمداي     مطمئن باشيد

 تنهت شما دچار مشك  نخواهد شد.

   دهدان از  با براردادن يدك مادارد در 

 دندانها  شما ماارظت خواهد شد.

 انجددام  شدددن ووودده و بدده هنهددام وارد

 رشددار شددكو احسدداس پددر  و  معايندده در

 کرد. خواهيد

 طي انجدام   رشارخون شما در تنهت و

 خواهد بود. مزماي  تات نظر

 
 

ممکسسن اندوسسسکوپی  مپسسا از ان سسا

 است :
       تا يدك سداعت بدادر بده بدور  دادن

 زماني کده تواندايي بگعيددن و    نباشيد.

بددور  دادن را بدسددت مورديددد مددي  

 توانيد غذا بخوريد.



 داشده باشيد. اگودرد روز چند تا 

 

 عوارض وخطرات احتمالی  :
درمددوارد بسدديار نددادر  احدمددال بددروز     

خونريز    مسيب به روده   معدده و مدر    

 وجود دارد .
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 مركزآموزشي درماني نمازي
 واحد آموزش ضمن خدمت

 اندوسكوپي
(Endoscopy  ) 
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 پرستاریکارشناس   طیبه متقی پیشه: گردآوری

 NICUبازنگری:اشرف معماریزاده کارشناس ارشد 

 استاد علمی:دکترفرداد اجتهادی فوق تخصص 

 و کبد یماریهای گوارش 
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