



ممکن است تا یک ساعت پس از آندوسکوپی
قادر به قورت دادن و بلعیدن نباشید .پس از آن
می توانید بطور عادی بخورید و بیاشامید .
ممکن است تا پایان روز احساس درد خفیفی
در انتهای گلویتان داشته باشید ویا مقداری هوا
در معده تان باقی مانده باشد و احساس نفخ را
داشته باشید .هر دو این حالت ها رفع خواهد
شد و نیازی به درمان نیست .

 توصیه ها :

درچه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟
 درد شدید و یا مداوم شکم
 مدفوع سیاه یا سفید
 استفراغ

با آرزوی سالمتی برای شما مددجوی
گرامی

*رعایت نکات زیر پس از انجام آندوسکوپی زیر
ضروری است :
-1رانندگی نکنید.
-2کارهای دقیق و ظریف انجام ندهید.
-3مشروبات الکلی ننوشید.
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زمان اطالع از نتیجه آزمایش





در بسیاری از موارد پزشک یا پرستار می توانند
گزارش آندوسکوپی را بالفاصله پس از هوشیاری
شما اعالم نمایند.
اگر از معده تان نمونه برداری شده باشد اعالم
نتیجه چند روزی طول خواهد کشید.

 در اولین فرصت پیگیر درمان خود باشید و
نتیجه آندوسکوپی را به پزشک درخواست
کننده اطالع دهید.

آدرس  :کرج  .بلوار دانش آموز
تلفن 026-32771040:
026-32771000-6

www.ghaemkarajhospital.com

 در حفظ و نگهداری جواب آندوسکوپی کوشا
باشید.
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آندوسکوپی چیست؟
آندوسکوپی اقدامی است که توسط آن پزشک ،

 آمادگی قبل از آندوسکوپی:
*  8ساعت قبل از انجام آندوسکوپی از خوردن و

امکان مشاهده مستقیم مجرای داخلی مری  ،معده

نوشیدن مایعات اجتناب کنید.

و دوازدهه را می یابد.
این آزمایش بهترین و دقیق ترین راه تشخیص زخم
و بیماری های دستگاه گوارش  ،عفونت  ،پلیپ و توده
های دستگاه گوارش فوقانی می باشد.
در برخی موارد آندوسکوپی جهت کنترول خونریزی
و برداشتن پلیپ نیز انجام می شود.

* قبل از انجام آندوسکوپی تمام دارو های مصرفی

 شیوه انجام آندوسکوپی :
آندوسکوپ یک لوله باریک و انعطاف پذیر است با
یک منبع نور درخشنده که در انتهای آن قرار دارد و
با کمک آن پزشک تصویر واضحی از سطح داخلی
مری  ،معده و دوازدهه بدست می آورد و می تواند
هرگونه بیماری و مشکلی را در این قسمت بررسی
کند.

وصل می کند و داروی آرام بخش از طریق سرم به
شما تزریق می شود.
*در مرحله بعد داروی بی حسی به حلق شما اسپری
خواهد شد ،این دارو مزه بدی دارد و ممکن است
احساس بی حسی در گلو داشته باشید و توانایی
بلعیدن (قورت دادن) شما را از بین ببرد.

را به اطالع پزشک برسانید به ویژه داروهای ضد انعقاد
مثل  :آسپرین  ،وارفارین  ،پالویکس و ریوارکسابان و
انسولین  .ممکن است پزشک ترجیح دهد که یک یا
چند روز قبل از انجام آندوسکوپی بعضی داروهای شما
قطع شوند.

درد یا مشکل تنفسی نخواهد شد.

* در صورتی که به بیماری هایی مانند هپاتیت یا

* معاینه تمام نواحی معده که تقریباً  15دقیقه به

ایدز مبتال هستید حتماً پیش از انجام آندوسکوپی این
موارد را به پزشک خود اطالع دهید.

طول می انجامد .مقداری هوا از طریق لوله به پایین
فرستاده می شود تا معده را متسع کند و به پزشک
امکان دریافت تصاویر واضح تری را بدهد .در پایان
بررسی این حجم هوا خارج می گردد.

* اگر به اختالالت خونریزی دهنده مبتال هستید
حتماً این موضوع را به اطالع پزشک برسانید تا
اقدامات الزم را برای مقابله با خطرات احتمالی را
مهیا کند.
* مدارک پزشکی شامل آندوسکوپی های قبلی و
جواب آزمایشات خود را به همراه داشته باشید.

 مراحل انجام آندوسکوپی :

* با قرار دادن یک محافظ در دهان از دندان های
شما محافظت خواهد شد.
* عمل فرستادن آندوسکوپ به سوی معده موجب

*در پایان بررسی نیز لوله سریع و آسان خارج می
شود.

 پس از انجام آندوسکوپی:
شما به اتاق ریکاوری منتقل خواهید شد و فشار خون
شما کنترل خواهد شد.

* شما به آرامی بر روی سمت چپ خود دراز بکشید.
* در صورتی که نیاز به تزریق داروی آرام بخش
برای شما تجویز شود  ،پرستار برای شما یک راه
وریدی باز می کند (رگ می گیرد) و آن را به سرم
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